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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเกิดขึ้นและส าเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับความเมตตาและกรุณาจาก
ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยท่านได้
เสนอแนะแนวคิดต่างๆ ส าหรับการศึกษาวิทยานิพนธ์กับผู้เขียนตลอดมา จนท าให้วิทยานิพนธ์
สมบูรณ์ ถูกต้องและครบถ้วน ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อท่านศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล ที่ท่านได้รับ
เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเชียรชม และท่านรอง
ศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี ที่ได้กรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และได้ให้ค าแนะน า
เพิ่มเติมจนวิทยานิพนธ์ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อบิดา มารดา พี่สาว ที่ให้ก าลังใจและสนับสนุนในการศึกษา
ตั้งแต่เร่ิมศึกษาจนวิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณบัณฑิตศึกษา สาขานิติศาสตร์และเจ้าหน้าที่สาขานิติศาสตร์ทุกท่าน 
และเพื่อนๆ นักศึกษา รุ่น 51 ที่ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือผู้เขียนตลอดมา 
 ท้ายสุดนี้ ขอร าลึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้แก่ผู้เขียนในชั้น
ปริญญาโท ตลอดจนผู้แต่งต ารา หนังสือ วารสารและข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิง
ในวิทยานิพนธ์นี้ แต่หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทคัดย่อ 
   
 เนื่องจากปัจจุบันโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ได้แพร่ระบาดในประเทศไทย    
ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะลูกจ้างในธุรกิจฟาร์มหมู ลูกจ้างในธุรกิจ
ขนส่ง ลูกจ้างเด็กและผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันโรคน้อย จะตกอยู่ในลูกจ้างกลุ่มเสี่ยงและได้รับเชื้อ
ระบาดจากการท างานโดยตรง แม้ว่าพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน พ.ศ. 2554 บัญญัติขึ้นเพื่อก าหนดมาตรการคุ้มครองลูกจ้างเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีว 
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างเกิด
เจ็บป่วยจากโรคอันเนื่องมาจากการท างานก็ตาม แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวก็ไม่ได้บัญญัติหรือมี
มาตรการคุ้มครองลูกจ้างไว้อย่างชัดเจนส าหรับกรณีเกิดโรคระบาด 
 จากกรณีดังกล่าว เมื่อได้ศึกษาหลักกฎหมายขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ
ของประเทศต่างๆ อันได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศ
เกาหลีใต้ พบว่า ได้มีการบัญญัติหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง มาตรฐานในการป้องกันโรค อ านาจของ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และการประสานงาน
ของหน่วยงานของรัฐไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ เช่น นายจ้างมีหน้าที่แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการท างาน โดยประกาศแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการ
เตรียมการป้องกัน นายจ้างต้องบันทึกเหตุของการเกิดโรคไว้ 3 ปี และให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ของรัฐในการสืบค้นเกี่ยวกับโรค รวมถึง หน่วยงานของรัฐมีอ านาจประกาศใช้มาตรฐานเร่งด่วนที่มี
ผลบังคับใช้ทันที เมื่อปรากฏว่าลูกจ้างต้องตกอยู่ในสภาวะอันอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องมาจาก
การท างาน เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ที่ไม่มีบทบัญญัติก าหนดขั้นตอนการคุ้มครองลูกจ้างใน
กรณีเกิดโรคระบาดไว้ มีเพียงบทบัญญัติทั่วไป ไม่สามารถน ามาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไร

DPU



 
 

ง 

ก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข ได้มีค าแนะน าที่ก าหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อจากโรคระบาดในวงกว้าง ซึ่งสามารถน ามาปรับ
ใช้ในสถานประกอบกิจการได้บางส่วน แต่ไม่มีสภาพบังคับใช้หรือบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืน ทั้งนี้ 
ผู้ เขียนได้สัมภาษณ์นายจ้าง ลูกจ้าง นักวิชาการกระทรวงแรงงานและนักวิชาการกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในทางปฏิบัติ และข้อเสนอแนะที่สามารถน ามา
พิจารณาเป็นแนวทางในการบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่ก าหนดความคุ้มครองลูกจ้างเกี่ยวกับโรคระบาด
ของประเทศไทยและต่างประเทศดังกล่าว ผู้เขียนเห็นควรน าบทบัญญัติกฎหมายต่างประเทศ  
ค าแนะน ากระทรวงสาธารณสุข และข้อเสนอแนะของนายจ้าง ลูกจ้าง นักวิชาการกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงแรงงาน มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ก าหนดเป็นกฎกระทรวงที่จะออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 มาตรา 25 เกี่ยวกับหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง มาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย อ านาจคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ในกรณีที่เกิดโรคระบาดและกระทบถึงการท างานของลูกจ้าง รวมถึง
การคุ้มครองลูกจ้างในธุรกิจขนส่ง ลูกจ้างเด็กและลูกจ้างผู้สูงอายุ เป็นกรณีเฉพาะ เนื่องจากเป็น
ลูกจ้างในกลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อได้ง่ายจากการท างาน การให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ
เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้างฟรี แจกหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในสถานประกอบ
กิจการ ซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันโรคในระหว่างการท างานของลูกจ้าง และมี
มาตรฐานการป้องกันโรคดังประเทศที่พัฒนาแล้วในทางอุตสาหกรรม 
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ABSTRACT 

 
Since, at present, the Influenza 2009 A.D. has spread all over Thailand from 

September 2009 A.D. to present, especially pig farm employees, transportation business 
employees, children employees and older person employees with low immunity will be in the risk 
group and directly be infectious from the work. Although the Occupational Safety, Health and 
Environment Act B.E.2554 prescribed to stipulate legal measures on employee protection on 
Occupational Safety, Health and Environment pursuant to the standards required by law to protect 
employees from sickness relating to work, it has no prescribed provisions or measures on 
employee protection regarding plague. 

For the mentioned case, after studying the laws of International Labour Organization 
and those of many countries, namely, United States of America, United Kingdom, Japan and 
South Korea, it is found that the duty of employer and employee, the standard of disease 
protection, the authority of committee of occupational safety, health and environment and the 
coordination of government agencies are explicitly and systematically prescribed. For Example, 
the employer has duty to inform the employee the disease relating to work by issuing notification 
in writing on the preparation of protection. The Employer has to Record Causes of the Disease for 
3 Years and Coordinates with the Government Agencies to Investigate the Disease. The 
government agency is authorized to promulgate the urgent standard, effective immediately, if it is 
found that the employee is in the state that may cause danger to health relating to Work. This is 
different from the provisions in the Occupational Safety, Health and Environment B.E. 2544 
which contain no provision of procedure of employee protection in case of plague and is 
prescribed only the general provision which cannot be effectively applied. However, Ministry of 
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Public Health has issued the instruction prescribed pursuant to the Public Health Act B.E. 2535 to 
prevent the spread of plague in wide range, which can be applied for the establishments in some 
parts. However, this is not in force and effect and there is no penalty for violators. The researcher 
has made the interview with the relevant employer, employee, academic of Ministry of Labour 
and academic of Ministry of Public Health to know the problems in practice and suggestion to 
additionally amend the law in the future. 

Comparing Thai law on employee protection on plague with the laws of the 
mentioned foreign countries, the researcher opinionates that the mentioned foreign countries’ 
laws, direction of Ministry of Public Health and suggestion of employer, employee, academic of 
Ministry of Public Health and Ministry of Labour should be Analysed to suggest the way to 
amend the law by prescribing Ministerial Regulations which will be prescribed pursuant to the 
Occupational Safety, Health and Environment B.e. 2554, Article 25, regarding the duty of 
employer and employee, the standard of occupational safety and health, the authority of 
committee of occupational safety, health and environment in case of plague affecting the work of 
employee. Moreover, the protection of employee in transportation business, children employees 
and older person employees will be prescribed as specific cases because these employees are in 
the risk group which may be easily infectious from the work. The government agencies will serve 
employees free of charge for vaccination, distribution of sanitary masks to be used in 
establishments which will help to promote effectiveness of disease protection in the working 
period of employees and generate the standard of disease protection as in the industrial developed 
countries. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโรคหลายชนิดในประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่มีโรค
ระบาดชนิดหนึ่งที่เป็นโรคที่มีความร้ายแรงและกระทบต่อชีวิตและการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ในขณะการท างานให้นายจ้างอย่างมาก  คือ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (เอ็ช 1 เอ็น 1) ค.ศ. 2009  
ซึ่งการระบาดของโรคนี้ถูกตรวจพบได้เป็นคร้ังแรกในประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 
2552  และได้ขยายการระบาดและส่งผลกระทบเป็นวิกฤติในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา มีจ านวนผู้ติดเชื้อ 17,855 ราย รองลงมาคือ ประเทศเม็กซิโก 6,241 ราย ประเทศ
แคนาดา 3,978 ราย ประเทศชิลี 1,694 ราย ประเทศออสเตรเลีย 1,823 ราย ประเทศอังกฤษ 1,226 ราย 
ประเทศสเปน 488 ราย ประเทศญ่ีปุ่น 605 ราย ประเทศจีน 318 ราย ประเทศฮ่องกง 118 ราย ประเทศ
ฟิลิปปินส์ 247 ราย1 และในปัจจุบันองค์การอนามัยโลกรายงานผู้ป่วยโรคนี้ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 
2554 ทั่วโลกมากกว่า 208 ประเทศ และปัจจุบันพบผู้เสียชีวิตทั่วโลกอย่างน้อย 18,500 คน2   

ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 9 มกราคม 
พ.ศ. 2554 โรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 แพร่ระบาดในประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก กล่าวคือ 
ลักษณะการระบาดจะเร่ิมจากการพบผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ต่อมา
เร่ิมมีการแพร่ในวงจ ากัด และแพร่กระจายเป็นวงกว้าง ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554 พบผู้เสียชีวิตจาก
การติดเชื้อ 169 ราย ส่วนจ านวนผู้ป่วยสะสม ทั้งสิ้น 114,128 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั่วทุกภาค3   

โดยเฉพาะลูกจ้างที่ท างานในโรงงานผลิตเนื้อหมู หรือเป็นลูกจ้างในธุรกิจฟาร์มเลี้ยงหมู
ของนายจ้าง จะเป็นกลุ่มลูกจ้างที่มีโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ค .ศ. 2009 เนื่องจากการท างาน
โดยตรง หากนายจ้างไม่มีมาตรการในการป้องกันหรือควบคุมโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009   
                                                           

1  กระทรวงสาธารณสุข.  (2552, 18 มิถุนายน).  ยอดติดหวัด 2009 ในไทยพุ่ง 518 ราย.  สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 
2553, จาก http://www.dailynews.co.th/ 

2  ส านักข่าวต่างประเทศ.  (2554, 29 มีนาคม).  อนามัยโลกระบุไข้หวัด H1N1 คร่าชีวิตคนทั่วโลกแล้ว 
18,500 ราย.  สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2554, จาก http://www.chaoprayanews.com/tag/อนามัยโลก/ 

3  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.  (2554).  การเผ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่.  หน้า 1. 
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อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  จะท าให้มีการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดแก่ลูกจ้างคนอ่ืนๆ ในโรงงาน
หรือในฟาร์มเลี้ยงหมูดังกล่าว  ท าให้การท างานขาดประสิทธิภาพหรือไม่ได้ผลงานตามที่บริษัท
ตั้งเป้าหมายไว้  ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งถือว่าลูกจ้างเป็นแรงงานหลักที่ส าคัญ
ของประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้า  หากโรงงานหรือสถานประกอบกิจการใดที่มี
พนักงานหรือลูกจ้างเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ.2009 เป็นจ านวนมากแล้ว จะส่งผลให้นายจ้างได้รับ
ผลกระทบในการผลิตสินค้า  เน่ืองจากมีจ านวนพนักงานไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ท า     

แม้ว่าปัจจุบันจะมีกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างานของลูกจ้างในระหว่างการท างาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ก็ตามแต่พระราชบัญญัติฉบับนี้  มิได้ก าหนดให้มีมาตรการ
ในการคุ้มครองลูกจ้างกรณีที่เกิดโรคระบาดเนื่องจากการท างานไว้ แต่กฎหมายเพียงระบุไว้ใน
มาตรา 25 ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน มีอ านาจ
เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งในปัจจุบันนั้น ยังมิได้
มีการออกกฎกระทรวงที่ชัดเจน เพื่อให้บริษัทนายจ้างปฏิบัติในการคุ้มครองอาชีวอนามัยของลูกจ้าง
ในกรณีเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 อนึ่ง ที่ผ่านมามีเพียงค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข
เร่ืองไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 20094  ซึ่งเป็นการให้ค าแนะน าแก่ประชาชนทั่วไปให้ทราบถึงวิธีและการ
ป้องกัน มิให้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 เท่านั้น ทั้งๆ ที่ก่อนเกิดโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 
2009 นั้น มีการระบาดของไข้หวัดนกมาก่อนแล้ว แต่ทางรัฐบาลก็มิได้ออกกฎกระทรวงใดๆ ในการ
วางหลักเกณฑ์ให้นายจ้างปฏิบัติเพื่อให้ความคุ้มครองกับลูกจ้างในการท างานแต่อย่างใด   

ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวนี้ มีการบัญญัติไว้ในกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 
ตามข้อ 3 ที่ก าหนดให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงาน
ที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงนั้น มีความจ าเป็นต้องตรวจสุขภาพ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง
ตามระยะเวลานั้น ตามกฎกระทรวงดังกล่าว การตรวจสุขภาพไม่มีข้อก าหนด หลักเกณฑ์หรือ
แนวทางเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่เจ็บป่วย และอยู่ในกลุ่มของบุคคลที่เสี่ยงต่อการ     
ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ประกอบกับในสถานประกอบกิจการไม่มีการตรวจสุขภาพลูกจ้าง 
ทั้งก่อนเข้าท างาน ในระหว่างท างาน หรือหลังจากลาออกจากงาน เพราะไม่มีกฎหมายก าหนดไว้ 

                                                           
4  ค าแนะน ากระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ (เอ็ช1เอ็น1) 2009  ฉบับที่ 10 วันที่ 

30 สิงหาคม พ.ศ. 2553. หน้า 1. 
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จึงควรเพิ่มเติมกฎหมายที ่เกี ่ยวกับการตรวจสุขภาพของลูกจ้างในระหว่างที ่เกิดโรคระบาด
โดยเฉพาะ   

ส่วนในกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย     
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองลูกจ้าง
ในกรณีนี้นั้น มีการก าหนดมาตรฐานในการท างานในสถานที่อับอากาศตามข้อ 6 ที่ก าหนดให้
นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัด บันทึกผลการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศในที่อับอากาศว่ามี
บรรยากาศอันตรายหรือไม่โดยให้ด าเนินการทั้งก่อนให้ลูกจ้างเข้าไปท างานและในระหว่างที่ลูกจ้าง
ท างานในที่อับอากาศ เพื่อท าให้อากาศภายในสถานที่ท างานของลูกจ้างอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย แต่มิได้ระบุรายละเอียดว่ามีขั้นตอนด าเนินการอย่างไรบ้างในการฆ่าเชื้อโรคระบาดในสถาน
ประกอบกิจการ ประกอบกับนายจ้างไม่มีความรู้ในเร่ืองการฆ่าเชื้อ ท าให้นายจ้างอาจเพิกเฉยไม่
ด าเนินการอย่างใดในกรณีที่โรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ระบาดในสถานประกอบกิจการได้ จึงเห็นได้ว่า
กฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว มิได้เป็นมาตรการที่ก าหนดไว้เพื่อปกป้องอาชีวอนามัยของลูกจ้างมิให้
ได้รับความเจ็บป่วยจากโรคระบาดที่เกิดขึ้นโดยตรงแต่อย่างใด   

นอกจากนี้ยังมีเร่ืองบทก าหนดโทษ เนื่องจาก พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดบทลงโทษนายจ้างที่มิได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา 8 ให้ลงโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ5        
ก็ตาม บทก าหนดโทษดังกล่าวนี้ก็ไม่มีสภาพบังคับใช้ เพราะว่าไม่มีกฎกระทรวงออกค าสั่งให้นายจ้าง
ปฏิบัติเพื่อคุ้มครองอาชีวอนามัยของลูกจ้างในกรณีเกิดโรคระบาด การเพิกเฉยของนายจ้างที่ไม่
ก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อควบคุมหรือยับยั้งมิให้เกิดโรคระบาด การกระท าของนายจ้างก็ไม่ถูก
ลงโทษตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด แต่ขึ้นอยู่กับจิตส านึกของนายจ้างเท่านั้น ที่เห็นว่าควร
ก าหนดมาตรการคุ้มครองลูกจ้าง เนื่องจากการติดเชื้อของลูกจ้างจะกระทบต่อธุรกิจของตนเองได้ 

จากปัญหาดังกล่าว  การท าวิจัยนี้  ผู้เขียนมุ่งศึกษาและค้นคว้าถึงมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของลูกจ้าง   
เพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง โดยวางแนวทางในการแก้ไขปัญหา ก าหนดมาตรการและเพิ่มเติม
กฎกระทรวง อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน พ.ศ. 2554 เพื่อคุ้มครองลูกจ้างในกรณีเกิดโรคระบาดไว้โดยเฉพาะ ซึ่งจะท าให้การ
ท างานของลูกจ้างเป็นไปอย่างสบายใจและมีความตั้งใจท างานโดยมิต้องกังวลว่า ตนจะเป็นผู้ติดเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ดังกล่าวหรือไม่ ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมการท างาน

                                                           
5  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554, มาตรา  53. 
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ของลูกจ้าง อีกทั้ง ยังเป็นการป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายในวงกว้างในกลุ่มลูกจ้าง ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
       1. เพื่อศึกษาที่มา แนวคิด และหลักการในการให้ความคุ้มครองลูกจ้างทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 
       2. เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย    
และสภาพแวดล้อมในการท างาน กรณีเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ตามกฎหมายประเทศไทย
และต่างประเทศ  
      3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน กรณีเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 
       4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย   
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน กรณีเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009  
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

ปัจจุบันโรคระบาดต่างๆ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 มีผลกระทบต่อธุรกิจของ
นายจ้างและในการปฏิบัติงานของลูกจ้างอย่างมาก โดยเฉพาะมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ในปัจจุบัน
ยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองลูกจ้างกรณีที่เกิดโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ทางรัฐบาล
จะประกาศมาตรการต่างๆ ออกมาแต่ก็มิได้เป็นสภาพบังคับให้นายจ้างต้องปฏิบัติตามเพื่อคุ้มครอง
ลูกจ้างมิให้ได้รับเชื้อระบาดจากการท างาน จึงท าให้การท างานของลูกจ้างเกิดอุปสรรคที่จะผลิตผล
งานตามเป้าหมายที่นายจ้างก าหนดไว้ เพราะต้องท างานด้วยความหวาดระแวงว่าตนอาจได้รับเชื้อระบาด
เนื่องจากนายจ้างไม่เอาใจใส่หรือมีมาตรการเพื่อป้องกันลูกจ้างจากเชื้อระบาดดังกล่าว ดังนั้น จ าเป็นต้อง
เพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมาย ในกฎกระทรวงที่จะบัญญัติขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ              
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมของลูกจ้างในการท างานกรณีเกิดโรคระบาด ซึ่งจะท าให้ลูกจ้างปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีความสุขมีประสิทธิภาพเกิดผลงานและส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดียิ่งขึ้นต่อไป 
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษานี้ จะศึกษาถึงมาตรการคุ้มครองลูกจ้างมิให้ติดเชื้อจากโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ 

ค.ศ.2009 อันเนื่องมาจากการท างาน โดยจะศึกษามาตรการในประเทศต่างๆ ที่เกิดการระบาดของโรค
ไข้หวัดใหญ่ ค.ศ.2009 ทั้งในแถบเอเชีย และยุโรป เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
ญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลีใต้และกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทย รวมทั้งศึกษาตามกฎข้อบังคับ
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่มีการก าหนดความคุ้มครองลูกจ้างเมื่อมีการระบาดของโรค
ไข้หวัดใหญ่ และโรคระบาดอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อน ามาระบุไว้ในกฎกระทรวงที่จะบัญญัติ
ขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 รวมทั้ง การก าหนดโทษนายจ้างที่เพิกเฉยไม่ควบคุมและป้องกันลูกจ้างที่อาจได้รับเชื้อโรค
ดังกล่าวจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง 
 
1.5  วิธีด าเนินการศึกษา 

เป็นการค้นคว้าศึกษาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวมจากหนังสือ 
วารสาร บทความ เอกสารรายงานการวิจัย ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
และสืบค้นจากฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นฐานข้อมูลในหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน 
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง  กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ของลูกจ้างมิให้ได้รับความเจ็บป่วยจากโรคระบาดอันเนื่องมาจากการท างาน รวมทั้งมุ่งศึกษาและ
ค้นคว้าถึงมาตรฐานของหลักความเป็นสากลที่ยึดถือปฏิบัติ และศึกษาถึงมาตรฐานการคุ้มครองตาม
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลีใต ้
และกฎหมายไทย  

 
1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1. ท าให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา แนวคิด และหลักการให้ความคุ้มครองความปลอดภัย       
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของลูกจ้างในกรณีเกิดโรคระบาด ทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ 
     2. ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน กรณีเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ตามกฎหมายประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 
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      3. ท าให้ทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน กรณีเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 
      4. ท าให้ทราบแนวทางในการบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย       
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน กรณีเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 เพื่อให้ลูกจ้างได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายดังเช่นประเทศที่พัฒนาในทางอุตสาหกรรม 
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บทที ่2 

ความหมาย แนวคิด และประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการคุ้มครองลูกจ้าง      
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 
2.1   ความหมาย และหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

2.1.1  ความหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน     
ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง สภาพที่ปราศจากภัยคุกคามไม่มีอันตรายและความเสี่ยงใดๆ 

ค าว่า “ความปลอดภัยในการท างาน” ได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้แตกต่างกัน ดังน้ี 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ปลอดภัย คือ   

พ้นภัย”  

ณัฐวัตร มนต์เทวัญ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ความปลอดภัยในการท างาน คือ การ
ป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน” 6 

ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ได้ให้ความหมายว่า “ความปลอดภัย หมายถึง สภาวะการ
ปราศจากภัย หรือการพ้นภัย รวมถึงการปราศจากอันตราย การบาดเจ็บ การเสี่ยงภัย หรือการ
สูญเสีย”  

ค าว่า “อาชีวอนามัย” ได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้แตกต่างกัน กล่าวคือ 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไม่ได้ให้ความหมายของค าว่า อาชีวอนามัย

ไว้โดยตรงแต่ได้ให้ความหมาย ของค าว่า “อาชีวะ” และ “อนามัย” ไว้ดังนี ้
“อาชีวะ (Occupation) คือ การเลี้ยงชีพ การท ามาหากิน งานที่ท าเป็นประจ าเพื่อ เลี้ยงชีพ” 
“อนามัย (Health) คือ ความสบาย ความไม่มีโรคสภาวะที่สมบูรณ์ดีทั้งทางร่างกายทาง

จิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ”  
ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “อาชีวอนามัย หมายถึง ศาสตร์และ

ศิลปะที่เกี่ยวกับการป้องกัน ส่งเสริม คุ้มครอง และธ ารงรักษาไว้เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพ          
มีสภาวะอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และมีความเป็นอยู่ในสังคมที่ดี”7  

                                                           
6  ณัฐวัตร มนต์เทวัญ.  (2538).  กฎหมายแรงงาน เรื่อง ความปลอดภัยและสุขภาพ.  หน้า 219. 
7  เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์.  (2540).  ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน.  หน้า 17. 
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นายแพทย์ชินโอสถ หัสบ าเรอ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “อาชีวอนามัย หมายถึง การดูแล
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพการงาน” 

วิทยา อยู่สุขได้ให้ความหมายของ “อาชีวอนามัย” ว่า หมายถึง งานอนามัยที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ประกอบการอาชีพทุกประเภท โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันโรค      
อันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ และโรคติดต่อ รวมทั้งป้องกันอุบัติเหตุให้แก่ผู้ประกอบกิจการ      
ทุกประเภท เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการเหล่านี้มีสุขภาพอนามัยดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นล่ าเป็นสัน และมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่ตนเอง ซึ่งจะยังผลใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติด้วย8 

เมื่อน าค าเหล่านี้มารวมกันเป็นค าว่า “อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” (Occupational Health 
and Safety) จึงหมายถึง การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ ผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งรวมถึง
การป้องกันอันตรายและส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อคงไว้ซึ่งสภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ตลอดจน
สถานะความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ประกอบอาชีพทั้งมวล 

สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวในขณะท างาน 
สภาพแวดล้อมในการท างานอาจจะเกิดอันตรายแก่อาชีวอนามัยของคนท างานหรือไม่ก็ได้ 

ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในที่ท างาน หมายถึง 
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวผู้ที่ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นอากาศ อุณหภูมิ แสงสว่าง 
เสียงหรืออ่ืนๆ ที่จะมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน9 

2.1.2  ความหมายของโรค และปัจจัยที่ท าให้เกิดโรคจากการท างาน 
โรคจากการท างาน หมายความถึงโรคและการบาดเจ็บจากการท างาน โดยแบ่งตามสาเหตุ

หรือลักษณะการเกิดโรคเป็น 2 ประเภทคือ10 
1)  ความหมายของโรคจากการท างาน 
     (1) โรคจากอาชีพ (Occupational Diseases) หมายถึง โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับ

คนท างานโดยมีสาเหตุจากการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพในที่ท างาน ซึ่งอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับ
ผู้ปฏิบัติงานในขณะท างานหรือหลังจากการท างานเป็นเวลานาน และโรคบางอย่างอาจเกิดภายหลังหยุด

                                                           
8  พัชรา กาญจนารัณย์.  (2541).  อาชีวอนามัย.  หน้า 1. 
9  เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์.  (2523).  การบริหารงานความปลอดภัย เอกสารการสอนชุดวิชาเกี่ยวกับความปลอดภัย

และสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ หน่วยที่ 1. หน้า 17   
10  ณัฐริกา ซ่ือมาก, รตน หิรัญ และประภาพร แก้วสุกใส.  (2549).  ชุดการเรียนวิชาอาชีวอนามัยและ       

ความปลอดภัยในโรงงาน.  หน้า 64 - 68. 
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การท างานหรือลาออกจากงานนั้นๆ แล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของสิ่งคุกคามสุขภาพ ปริมาณสารที่
ได้รับ และโอกาสหรือวิธีการที่ได้รับ 

   (2) โรคเนื่องจากงาน (Work Related Diseases) หมายถึง โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิด
ขึ้นกับคนท างาน โดยมีสาเหตุจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกันและการท างานเป็นปัจจัยหนึ่งของการ
เกิดโรค ทั้งนี้ ปัจจัยต่างๆ มีส่วนท าให้เกิดโรค อาจได้แก่ พันธุกรรมพฤติกรรมสุขภาพของคนท างาน 
ท่าทางการท างาน ลักษณะหรือระบบงานที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น โรคปวดหลังจากการท างาน       
โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น 

2)  ปัจจัยที่ท าให้เกิดโรคจากการท างาน 
 (1)  คนท างานหรือผู้ประกอบอาชีพ คนท างานแต่ละคนมีโอกาสเกิดโรคได้มากหรือ

น้อยแตกต่างกันตามคุณสมบัติที่ส าคัญ คือ 
      (ก) คุณสมบัติพื้นฐาน เช่น เพศ อายุ ความสูง ความอ้วน พันธุกรรม โรคประจ าตัว 

ประสบการณ์ท างาน เป็นต้น คนที่เป็นโรคหืดหอบมีโอกาสเป็นโรครุนแรงขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่มี
ฝุ่นมาก คนอ้วนอาจเกิดโรคได้ง่ายในสิ่งแวดล้อมที่มีสารเคมีจ าพวกที่ละลายได้ดีในไขมัน เป็นต้น 

     (ข) พฤติกรรมทางสุขภาพของคนท างาน คนที่เมาขณะขับรถย่อมเกิดอุบัติเหตุ
ได้ง่าย คนที่ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในบริเวณที่ก าหนดให้ใส่อุปกรณ์ป้องกัน     
ย่อมมีโอกาสเกิดโรคหรือการบาดเจ็บง่ายกว่า เป็นต้น 

 (2)  สภาพการท างานและสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
      (ก) สภาพการท างาน  มีความหมายครอบคลุมระบบงาน กระบวนการท างาน 

ระยะเวลาการท างาน ลักษณะการท างาน ท่าทางการท างาน ปริมาณงาน การควบคุมก ากับงาน ตลอดจน
สวัสดิการพื้นฐานต่างๆ ในการท างาน  

      (ข) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ความร้อน ความเย็น แสง อุณหภูมิ ความชื้น และ
ขนาดของที่ท างาน เป็นต้น  

        (ค) สิ่งแวดล้อมทางเคมี สารเคมีสิ่งแวดล้อมการท างาน รวมถึงอากาศที่จ าเป็น       
ในการหายใจ ซึ่งถ้าปริมาณออกซิเจนลดลงมาก ผิดปกติ หรือมีก๊าชอันตรายอ่ืนๆ ปนเปื้อนมาก ก็อาจ
เป็นอันตรายถึงตายได้ 

        (ฆ) สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ หมายถึง เชื้อโรค สัตว์ต่างๆ ซึ่งเป็นพาหะน าโรคมาสู่คน 
เช่น โรงงานช าแหละโค กระบือ อาจเกิดโรคแอนแทรกซ์จากโค กระบือที่เป็นโรค พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย
วัณโรคก็มีโอกาสเป็นวัณโรค เป็นต้น 

        (ง) สิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคม หมายความถึง สัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงาน 
นายจ้างกับลูกจ้าง ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ตลอดจน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เป็นต้น 
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การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันย่อมเสริมสร้างขวัญก าลังใจและความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการท างาน    
ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ 

 (3) สิ่งแวดล้อมทั่วไป 
สิ่งแวดล้อมทั่วไป หมายถึงสิ่งแวดล้อมนอกสถานประกอบกิจการ บ้านเรือนหรือชุมชน

โดยรอบ ซึ่งสภาพทางภูมิศาสตร์หรือที่ตั้งของสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงภัยต่อการเดินทางการ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ก็เป็นปัจจัยที่กระทบต่อสุขภาพของคนท างานและคุณภาพของงาน  
 2.1.3  หน่วยงาน เครือข่าย บุคลากรและเป้าหมายงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1)  หน่วยงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระหว่างประเทศ 
  (1)  องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) มีส านักงานด้านอาชีวอนามัย 

ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท าการศึกษาวิจัย พัฒนาวิธีการตรวจวัดประเมิน จัดส่ง
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญไปช่วย ให้ค าปรึกษา แนะน า 

  (2) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) ด าเนินงาน
ส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมความเป็นธรรมในการใช้แรงงาน การเพิ่มผลผลิต ยกมาตรฐาน          
ความเป็นอยู่ของลูกจ้าง ให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิก 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization) ได้ก าหนดขอบเขตของงานอาชีวอนามัยประกอบด้วยลักษณะ 5 
ประการ คือ 

   (ก) การส่งเสริม (Promotion) และธ ารงไว้ (Maintenance) สุขภาพร่างกายและ
จิตใจความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมผู้ใช้แรงงาน 

   (ข) การป้องกัน (Prevention) ไม่ให้ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพอนามัยเสื่อมโทรม
ผิดปกติจากการท างาน 

   (ค) การปกป้องคุ้มครอง (Protection) ผู้ประกอบอาชีพไม่ให้ท างานในสภาพที่เสี่ยง
อันตราย เป็นสาเหตุให้เจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหต ุ

   (ฆ) การจัด (Placing) ให้ผู้ประกอบอาชีพท างานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
   (ง)  การจัดหรือปรับปรุงสภาพงานให้ เหมาะสมกับลักษณะของงานและ

ผู้ปฏิบัติงาน (Adaptation of Work)11 
2)  เครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (Asean Oshnet)  

                                                           
11 สุเวช พิมน้ าเย็น. (2553). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เอกสารประกอบการ

บรรยายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย. วิทยาลัยเชียงราย. หน้า 7. 

DPU



11 
 

เครือข่ายเกิดขึ้น เนื่องจากเพื่อสร้างศักยภาพและพัฒนามาตรฐานแรงงานของทุก
ประเทศในกลุ่มอาเซียนให้แข็งแกร่ง ในที่ประชุมอาเซียน ฟอร่ัม (Asean Forum) เมื่อปี พ.ศ. 2527    
จึงได้มีโครงการที่จะร่วมมือกันในการจัดตั้งเครือข่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เร่ิมต้นที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถ ทั้งในด้านของการศึกษา ค้นคว้าวิจัย อบรมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกัน  

เมื่อวันที่ 15 ถึง 17 ตุลาคม พ.ศ. 2539  ส านักงานเลขาธิการอาเซียนได้จัดให้มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการเร่ืองความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายการฝึกอบรมและสารสนเทศอาเซียนด้าน
การปรับปรุงสภาพการท างานและสิ่งแวดล้อม (Workshop on Feasibility Study on Establish 
Asean Training and Information Centre Network for Improvement of Working  Conditions 
and Environment) ในเมืองเกซอน (Quezon City) ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งที่
ประชุมได้มีมตเิห็นชอบในข้อเสนอซึ่งมีสาระส าคัญได้แก่ 

  (1) ให้มีการจัดตั้งเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (Asean 
Oshnet) โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของกลุ่มประเทศ
อาเซียนเป็นสมาชิก 

  (2) ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ของอาเซียน (Asean Oshnet Coordinating Board) ขึ้นเพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและวางแผนการ
ปฏิบัติงานของเครือข่ายและรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้าน
แรงงาน (Asean Subcommittee on Labour Affairs) ในขณะนั้นซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ ที่ประชุม รัฐมนตรี
แรงงานอาเซียน ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารของหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของแต่ละประเทศเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 

  (3) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายละ 2 คร้ัง และให้มีการแต่งตั้ง         
ฝ่ายเลขานุการเครือข่าย เพื่อเป็นหน่วยงานในการประสานการด าเนินงาน 

  (4) ให้จัดให้การด าเนินงานของเครือข่าย เป็นโครงการที่ส าคัญประการหนึ่งของ 
คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านแรงงาน (Asean Subcommittee on Labour Affairs) 

  (5)  ให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 4 ปี ทั้ง 6 ข้อ ได้แก่ 
       (ก)   รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการป้องกันและควบคุมอันตราย

ในสถานที่ท างาน ข้อควรปฏิบัติ การฝึกอบรม งานวิจัย และกิจกรรมของหน่วยงาน ภาครัฐ สมาคม
นายจ้าง และสมาคมลูกจ้างในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

DPU



12 
 

        (ข)  ขยาย การพัฒนา การก าหนด และการแลกเปลี่ยนมาตรฐานเอกสารการ
ฝึกอบรม และการรณรงค์ส่งเสริมงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

      (ค)  การส่งต่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
วิธีการที่ประหยัด 

      (ฆ)  ศึกษาความต้องการฝึกอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยของประเทศ
สมาชิก และสนับสนุนการด าเนินการการฝึกอบรม 

       (ง)  สนับสนุนให้มีความร่วมมือในการศึกษาวิจัย ของประเทศสมาชิก 
      (จ)  ศึกษาความต้องการผู้ช านาญการเฉพาะด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

ของประเทศสมาชิก และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างกัน 
 ในการประชุมเครือข่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยของอาเซียน เมื่อวันที่ 28 ถึง 30 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ  
4 ป ีของเครือข่ายในสาระ ดังนี ้

 (1) เพิ่มความร่วมมือและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของศูนย์  สถาบัน ด้าน    
ความปลอดภัยในการท างานของประเทศสมาชิก 

 (2) พัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ สถาบันในการส่งเสริมการฝึกอบรมและวิจัย
ในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

 (3) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทักษะและการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย    
อาชีวอนามัย 

 (4) ส่งเสริมการพัฒนาและก่อให้เกิดเอกภาพของมาตรฐาน และแนวปฏิบัติ        
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยของอาเซียน 

 ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกเครือข่าย ร่วมออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและภารกิจหลัก     
ในการด าเนินงานของเครือข่าย แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมหลักและมีมติ ให้ 4 ประเทศเป็นศูนย์
ประสานงานในแต่ละด้าน ซึ่งในปัจจุบันได้เพิ่มเป็น 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

 (1)  ด้านสารสนเทศ ประเทศไทยรับผิดชอบ 
 (2)  ด้านฝึกอบรม ประเทศฟิลิปปินส์เป็นผู้รับผิดชอบ  
 (3)  ด้านการวิจัย ประเทศอินโดนีเซียเป็นผู้รับผิดชอบ 
 (4)  ด้านมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ประเทศมาเลเซียเป็นผู้รับผิดชอบ

 (5)  ด้านการตรวจความปลอดภัย ประเทศสิงคโปร์เป็นผู้รับผิดชอบ   
 โดยมีการแต่งตั้งประเทศสมาชิกขึ้นมารับผิดชอบเป็นฝ่ายเลขานุการเครือข่าย และ

ก าหนดเงื่อนไขวาระการด าเนินงานได้คราวละ 3 ปี และให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้หมุนเวียนกันไป          
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โดยสามารถต่ออายุได้ 1 คร้ัง ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรับ
หน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการเครือข่าย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 255312 

3)  บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 (1) ด้านความปลอดภัย ได้แก่ ลูกจ้างที่นายจ้างแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย    

มีหลายระดับ คือ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคชั้นสูง และระดับวิชาชีพ 
ตามขนาดของกิจการ 

 (2) ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและอาชีวสุขศาสตร์  ได้แก่  นักสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมหรือนักสุขศาสตร์ซึ่งมีหน้าที่สืบค้นตรวจวัด ประเมินอันตรายจากสิ่งแวดล้อม ความร้อน 
รังสี เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เพื่อป้องกันโรคจากการท างาน 

 (3) ด้านอาชีวนิรภัย ได้แก่  นักอาชีวอนามัยและวิศวกรความปลอดภัยออกแบบ
เคร่ืองจักรกลให้มีความปลอดภัย 

 (4) ด้านการยศาสตร์และเออร์โกโนมิกส์ หน้าที่ออกแบบปรับปรุงสภาพการท างาน 
เคร่ืองมือ ท่าทางหรือวิธีการท างาน 

 (5) ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม แก้ไขปัญหาการท างานโดยใช้หลักการทางจิตวิทยา     
การกระตุ้น ให้สิ่งจูงใจ สร้างบรรยากาศการท างานที่ดี 

 (6) ด้านอาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่  แพทย์อาชีวเวชศาสตร์และแพทย์อาชีวอนามัย    
พยาบาลอาชีวอนามัย ผู้ช่วยพยาบาลมีหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยของคนงาน การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค 

 (7) ด้านเวชศาสตร์พื้นฟู ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์พื้นฟู นักกายภาพบ าบัด นักจิตบ าบัด 
นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น13 

4) เป้าหมายหลักของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 (1) ป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเน่ืองจากการประกอบอาชีพ 
 (2) ป้องกันและควบคุมโรคอันเน่ืองจากการประกอบอาชีพ 
 (3) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  

จิตใจ และสังคม14 

                                                           
12 ส านักความปลอดภัยแรงงาน. ความเป็นมาเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน.  

สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2554, จาก http://www.oshthai.org 
13  สราวุธ สุธรรมาสา. เอกสารสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบ

อาชีพ. หน้า 20 ถึง 21.  
14  สุเวช พิมน้ าเย็น. (2553). หน้าเดมิ.  
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2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม         
ในการท างาน 
 2.2.1   แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

1)  คุณค่าความเป็นมนุษย์ ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม ประเทศอังกฤษ มีการน า
เคร่ืองจักรกลมาใช้ในสถานประกอบกิจการจ านวนมาก เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุกับลูกจ้างเป็น
ประจ า และยังพบคนพิการ เร่ร่อนอยู่เป็นจ านวนมาก จึงท าให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดแนวคิดว่ามนุษย์ทุกคน
ย่อมมีคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่ากัน ดังนั้น บุคคลทุกคน จึงควรได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการท างาน  

2) การบัญญัติกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างเร่ืองค่าทดแทน ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
แนวคิดดังกล่าวเกิดจากกรณีที่นายจ้างปฏิเสธการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง หากลูกจ้างเป็น
ต้นเหตุให้ตนเองได้รับบาดเจ็บ ในกรณีดังกล่าวท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
ประกอบกับค่าทดแทนที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่ลูกจ้างและครอบครัว
ได้รับ เป็นเหตุให้มีการเรียกร้องของลูกจ้าง และสถาบันการกุศลต่างๆ ที่ต้องการช่วยเหลือลูกจ้างที่
พิการและตกงาน เพื่อให้มีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองการบาดเจ็บและให้มีการจ่ายค่าทดแทนใน
อัตราที่เหมาะสม 

3) การจ่ายเงินทดแทน มีแนวคิดว่าผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือตายจากการ
ท างาน ควรได้รับเงินทดแทนเพื่อชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปจากความสามารถที่มีอยู่ ไม่ว่าการ
บาดเจ็บ พิการหรือตายนั้นจะเกิดจากความเพิกเฉยของผู้ปฏิบัติงานหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องได้ความว่า
เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องจากการท างานด้วย 

4) การก าหนดกฎหมายความปลอดภัยและสุขภาพเป็นกรณีเฉพาะ มาจากแนวคิด          
ที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัยและสุขภาพ เกิดความซ้ าซ้อนในเนื้อหาของ
กฎหมาย กฎหมายส่วนใหญ่มุ่งเน้นเร่ืองการจ่ายค่าทดแทน กฎหมายที่ประกาศใช้ไม่สามารถลด
จ านวนลูกจ้างได้รับอันตรายบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงกฎหมายหลายฉบับล้าสมัย  ไม่สามารถ
คุ้มครองถึงเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะก าหนดให้มี
หน่วยงานเฉพาะ มีหน้าที่ดูแลบังคับใช้กฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนและความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน เป็นผลให้ประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ         
ได้บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัยและสุขภาพในการท างาน15 

 
 

                                                           
15 สราวุธ สุธรรมาสา. เล่มเดิม. หน้า 94 - 96. 
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 2.2.2   แนวคิดและการป้องกันโรคในสถานประกอบกิจการ 
1) แนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคในสถานประกอบกิจการ ได้แก่ การสร้าง

เสริมหรือส่งเสริมสุขภาพในที่ท างาน การค้นหา อันตรายและความเสี่ยงต่อสุขภาพ การตรวจวัด
สิ่งแวดล้อมเพื่อหาปริมาณสิ่งคุกคามในสถานที่ท างานในบรรยากาศการท างาน การเฝ้าระวังทาง
การแพทย์เกี่ยวกับการตรวจร่างกายทั่วไป การบริการตรวจรักษาโรคที่เกิดจากการท างาน รวมถึง
การจัดเก็บข้อมูลความเจ็บป่วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังโรค เป็นต้น 

2) การป้องกันโรคในสถานประกอบกิจการ 
 (1) การส่งเสริมให้ลูกจ้างมีสุขภาพดีในระหว่างการท างาน โดยนายจ้างต้องจัดให้มี

การใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคในสถานประกอบกิจการ การค้นหาโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการท างานโดย
ท าการตรวจทางการแพทย์ รวมทั้งการจัดระบบห้องรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพ การรักษาโรค        
ในกรณีที่มีการหยุด เปลี่ยน ย้ายงาน หรือปรับปรุงเคร่ืองมือการท างานด้วย 

 (2) ลดการขาดงานจากโรคที่หลีกเลี่ยงได้ สร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี ให้มีผลต่อขวัญ
และก าลังใจของลูกจ้าง ท าให้ผู้ประกอบกิจการสามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะต้องสูญเสียในการ
ดูแลรักษาเมื่อเกิดความเจ็บป่วย ท าให้เกิดความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น ท าให้เกิดการมี
จุดมุ่งหมายร่วมกันในการรักษาสุขภาพของลูกจ้าง เป็นการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพเข้าไปใน
องค์กรเพื่อป้องกันโรคจากการท างาน ช่วยปรับสภาพแวดล้อมในการท าง านให้มีอันตรายและ
ความเครียดลดลง และท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างท าให้การแก้ไขปัญหามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น16 

      (3) การก าหนดระดับของการป้องกันและควบคุมโรคในสถานประกอบกิจการ 
     (ก)  การป้องกันแบบปฐมภูมิ (Primary Prevention) ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพ 
เช่น การใช้โภชนาการแบบถูกสุขลักษณะ การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อภาวะโภชนาการ 
และการกระตุ้นให้มีการเสริมสร้างตนเอง เป็นต้น หรือ กรณีการลดความเสี่ยงหรือป้องกัน        
ความเสี่ยง เช่น การให้ภูมิคุ้มกันโรค การเฝ้าระวังความเสี่ยงในสถานที่ท างาน การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล และการตรวจร่างกายก่อนเข้าท างานเพื่อเลือกคนที่เหมาะสมกับงาน เป็นต้น  

  (ข)  การป้องกันแบบทุติยภูมิ (Secondary Prevention) ได้แก่ การตรวจร่างกาย 
เพื่อค้นหาโรคหรือความผิดปกติ เป็นการป้องกันไม่ให้เป็นมากขึ้นหรือแก้ไขโดยการสับเปลี่ยน
หน้าที่ในการท างาน การเฝ้าระวังด้านสุขภาพและด้านโรค  

                                                           
16 ปีติ พูนไชยศรี. (2550). เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด ด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย. หน้า 18 ถึง 20.  
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  (ค)  การป้องกันแบบตติยภูมิ (Tertiary Prevention) เป็นการป้องกันไม่ให้โรค
หรือความพิการนั้นเป็นมากขึ้น และการควบคุมผู้ปฏิบัติงานที่เป็นโรคเร้ือรัง เช่น โรคเบาหวานหรือ
ความดันโลหิตสูง เป็นต้น17 

   (ฆ)  การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคในสถานประกอบกิจการ ได้แก่ การ
ดูแลเร่ืองสุขาภิบาล เช่น การดูแลเร่ืองน้ าดื่ม การดูแลเร่ืองห้องน้ าเร่ืองที่ล้างมือให้พอเพียงตาม
กฎกระทรวงเร่ืองสวัสดิการส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และจัดให้มีห้องอาบน้ าส าหรับผลัดเปลี่ยน      
เสื้อผ้าก่อน และหลังจากการท างานแล้ว เป็นต้น รวมถึงการให้ความรู้เร่ืองการออกก าลังกาย เร่ือง
สุขภาพจิต และเร่ืองโรคระบาดต่างๆ ที่อาจแพร่เข้ามาในสถานประกอบกิจการได้ ทั้งนี้ การป้องกัน
และควบคุมโรคในสถานประกอบกิจการ จ าต้องอาศัยเคร่ืองมือต่างๆ ดังนี้ 

(a) การปรับพฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงาน การค้นหาลูกจ้างที่เสี่ยงด้านสุขภาพ     
ในการท างาน เช่น ลูกจ้างมีโรคประจ าตัว มีประวัติเป็นโรคจากการท างาน ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นลูกจ้าง    
ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ จะต้องมีการปรับพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมความปลอดภัย เป็นต้น 

(b) การปรับปรุงสถานประกอบกิจการให้สะอาด น่าอยู่ ท าให้ลดความเครียดในการ
ท างาน มีระบบอากาศที่ดีจะท าให้ร่างกายสดชื่น และยังป้องกันโรคจากการท างานด้วย 

(c) การเฝ้าระวังสุขภาพ ถือว่าเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการค้นหาและคัดกรองโรคจาก
การท างานและลูกจ้างที่เสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคจากการท างาน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ให้
เป็นโรคจากการท างาน เคร่ืองมือในการเฝ้าระวังสุขภาพ ได้แก่ การเดินส ารวจสถานประกอบ
กิจการเพื่อค้นหาสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ การตรวจดูการใส่เคร่ืองคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
และการตรวจดูการปฏิบัติตามกฎระเบียบของงาน นอกจากนี้ยังเป็นเคร่ืองมือในการค้นหาคนที่
เสี่ยงต่อการเป็นโรค รวมถึงการตรวจร่างกาย เช่น การตรวจร่างกายก่อนเข้าท างาน หรือการตรวจ
ร่างกายประจ าปี ซึ่งเป็นการป้องกันแบบปฐมภูมิ  หรือการป้องกันแบบทุติยภูมิ เช่น การตรวจ
ร่างกายประจ าปี เพื่อดูความพร้อมของลูกจ้างก่อนเข้าท างานและคัดกรองโรคที่เกิดจากการท างาน
ในช่วงที่ผ่านมา เป็นต้น 

(d) การควบคุมโรคทางอาชีวอนามัย หมายถึง การควบคุมไม่ให้ลูกจ้างเป็นโรคมากขึ้น 
โดยวิธีการเฝ้าระวังทางสุขภาพดังกล่าว และการป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายออกไปนอก   
สถานประกอบกิจการ18  

 
 

                                                           
17  ปีติ พูนไชยศร.ี เล่มเดิม. หน้า 20 ถึง 21. 
18  ปีติ พูนไชยศร.ี เล่มเดิม. หน้า 26 ถึง 28. 
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 2.2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานประกอบกิจการ 
เนื่องจากลูกจ้างอาจเจ็บป่วยจากโรคอันเนื่องมาจากการท างาน แบ่งเป็น โรคจากการ

ท างาน เป็นโรคที่เกิดจากสิ่งคุกคามในสถานที่ท างาน ท าให้เกิดโรคโดยตรง หรือโรคที่เกี่ยวเนื่อง
จากการท างาน เกิดขึ้นจากสิ่งคุกคามในสถานที่ท างาน เป็นเหตุให้ไปกระตุ้นหรือเสริมให้โรคที่
ลูกจ้างเป็นอยู่หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นหรือมีอาการมากขึ้น และแม้ว่าลูกจ้างจะได้รับความเจ็บป่วย
จากการท างานในกรณีดังกล่าว แต่การเบิกค่าทดแทนเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นจากการท างานมีน้อยมาก 
เนื่องจาก ลูกจ้างยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเท่าที่ควร ประกอบกับนายจ้างไม่ เห็น
ความส าคัญในการป้องกันโรค จึงยังไม่มีการหามาตรการป้องกันทางสาธารณสุข มาบังคับใช้ใน
สถานประกอบกิจการ และแม้ว่าจะมีการก าหนดโรคจากการท างาน แต่ยังไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจน
แก่นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อลูกจ้างในการท างาน แต่หากนายจ้างไม่รู้ว่า
ต้องด าเนินการอย่างไร ก็อาจให้แพทย์และพยาบาล เข้ามาช่วยดูแลลูกจ้างในกรณีดังกล่าว เช่น        
ให้แพทย์ในสถานประกอบกิจการช่วยวางแผนและเฝ้าระวังด้านสุขภาพให้แก่ลูกจ้าง มีการตรวจ
สุขภาพในระหว่างการท างานแก่ลูกจ้างเพื่อตรวจหาว่ามีโรคอะไรที่จะเกิดขึ้นจากการท างานหรือไม่ 
ไม่ใช่ตรวจเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเดียว และแพทย์อาจให้ค าปรึกษาลูกจ้างเมื่อมีการเปลี่ยน
กระบวนการท างาน หรือมีการก าหนดหน้าที่พยาบาลเพิ่มเติม เช่น ให้การศึกษาและเป็นที่ปรึกษา
ด้านสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถประเมินสุขภาพโดยสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในสถานประกอบ
กิจการเพื่อรายงานแก่นายจ้างได้ เป็นต้น19 

 
2.3 ความเป็นมาเกี ่ยวกับกฎหมายคุ ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
 2.3.1  กรณีประเทศไทย 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน คือ การป้องกันอุบัติเหตุ
และโรคจากการท างาน หรืออันเนื่องมาจากการท างาน ซึ่งการด าเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
ปัญหาหรือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อลูกจ้าง โดยนายจ้างมีหน้าที่ต้องดูแลแก้ไขให้สถานที่
ท างานมีความปลอดภัย ตามหลักการพื้นฐานเร่ืองมนุษยธรรมที่นายจ้างต้องจัดให้มีแก่ลูกจ้าง ดังนั้น 
จึงควรมีกฎหมายก าหนดหน้าที่นายจ้างในการป้องกันโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานของ
ลูกจ้าง20 

                                                           
19  ปีติ พูนไชยศร.ี เล่มเดิม. หน้า 39 ถึง 40. 
20  สราวุธ สุธรรมาสา. เล่มเดิม. หน้า 219. 
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การเกิดโรคจากการท างานในประเทศไทยเกิดขึ้นมาในอดีต แต่มีเหตุการณ์ที่ส าคัญ คือ 
ในปี พ.ศ. 2507 มีลูกจ้างถ่านไฟฉายแห่งหนึ่ง เป็นอัมพาตและพิการจากการแพ้สารพิษจากการ
ท างานถึง 41 คน แต่ในขณะนั้นไม่มีกฎหมาย หรือมาตรการใดเพื่อป้องกันเหตุการณ์อ่ืนๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน และในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น กระทรวง
แรงงาน กรมอนามัย ได้น าเสนอมาตรการต่างๆ ต่อรัฐบาล รวมถึงมีการแต่งตั้งบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายด้วย 

ในปี พ.ศ. 2515 เป็นปีแห่งจุดเร่ิมต้นของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานของลูกจ้าง กล่าวคือ มีการออกประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 เมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงส่งเสริมการคุ้มครองลูกจ้างเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยในการท างาน และก าหนดให้มีการจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างกรณี
เจ็บป่วยจากโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานด้วย 21 นับเป็นกฎหมายพื้นฐานด้านการ
คุ้มครองลูกจ้างเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสวัสดิการของลูกจ้าง ประกาศคณะ
ปฏิวัติฉบับนี้มีบทบาทในการบังคับใช้มากในปี พ.ศ. 2517 มีการตั้งฝ่ายความปลอดภัยในการท างาน 
สังกัดกองคุ้มครองแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 กระทรวงมหาดไทยได้
ประกาศก าหนดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยส าหรับลูกจ้างขึ้น เพื่อคุ้มครองลูกจ้าง
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียงในการท างานและก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล และในปี พ.ศ. 2526 กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ได้ตั้งสถาบัน
ความปลอดภัยในการท างานขึ้น มีบทบาทในการท างานด้านส่งเสริมวิชาการและเทคโนโลยี
ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ในปี พ.ศ. 2528 กระทรวงมหาดไทยมีประกาศ เร่ือง ความปลอดภัยในการท างานของ
ลูกจ้าง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 ซึ่งก าหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกิน 100 
คน ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยปฏิบัติงานเต็มเวลา ซึ่งคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ต้องจบหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษา หรือได้ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจ านวน 180 ชั่วโมง ท าให้มีบุคลากรมาช่วยใน
การพัฒนาเร่ืองการคุ้มครองความปลอดภัยของลูกจ้างมากขึ้น22  

ในปี  พ.ศ.  2533 มีการจัดตั้งส านักงานประกันสังคมขึ้น ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ

                                                           
21  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515. ข้อ 2 และ 3. 
22  วิทยา อยู่สุข. (2549). อาชีวอนามัย และความปลอดภัย. หน้า 8.  
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หรือเสียชีวิต อันมิใช่เนื่องจากการท างาน และให้ความส าคัญแก่ลูกจ้างในระบบ ก่อนจะขยาย    
ความคุ้มครองสู่ลูกจ้างนอกระบบต่อไป 

ในปี พ.ศ. 2537 มีการบัญญัติพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ใช้แทนประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 มีสาระส าคัญคือก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างเมื่อประสบ
อันตรายได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่มิได้เกิดจากการท างาน โดยให้นายจ้างจ่ายเงินสบทบแก่
กองทุนเงินทดแทนฝ่ายเดียว 

ในปี พ.ศ. 2541 มีการบัญญัติพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาใช้แทนประกาศคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 103 มีผลบังใช้เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2541 โดยมีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติต่างๆ 
เกี่ยวกับการใช้แรงงานให้เหมาะสมกับลักษณะการท างานของลูกจ้างในปัจจุบันยิ่งขึ้น เช่น การให้
อ านาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างในการใช้แรงงานบางประเภท
เป็นพิเศษ การก าหนดเวลาการท างานของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก และการปรับปรุงอัตราโทษให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นต้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติสิทธิและหน้าที่
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการจ้างแรงงาน การจัดสภาพการท างาน
และการใช้อุปกรณ์ในการท างานเพื่อให้ลูกจ้างมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการท างาน 
เพื่อให้นายจ้างมีลูกจ้างที่มีคุณภาพในระยะยาว อันจะส่งผลถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ยังมี
กฎกระทรวงที่บัญญัติขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 6 และมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีว   
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ        
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 และ
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 เป็นต้น23 

ในปี พ.ศ. 2554 มีการบัญญัติพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นกฎหมายโดยตรงฉบับแรก ที่รวบรวมข้อก าหนด
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยี เคร่ืองจักรและสารเคมีมาใช้ใน
กระบวนการผลิต แต่ขาดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจควบคู่กันไป ท าให้ส่งผลกระทบต่อลูกจ้างใน

                                                           
23  ชนะสันติ ท าพันธ.์ (2554). แนวทางการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม

ในโครงการก่อสร้าง: บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง. วิชาการค้นคว้าอิสระ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ . หน้า 
34 ถึง 35. 
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ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท างาน ก่อให้เกิดอันตรายจากการท างาน   
จนถึงแก่บาดเจ็บ เสียชีวิตหรือเกิดโรคอันเนื่องมาจากการท างานซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นและทวีความ
รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง24 อย่างไรก็ตามแม้จะมีการบัญญัติพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ปัจจุบัน       
ยังไม่มีการบัญญัติกฎกระทรวงเพื่อคุ้มครองลูกจ้างในการท างานกรณีเกิดโรคระบาดแต่อย่างใด 
 2.3.2  กรณีต่างประเทศ 

1)  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้บัญญัติกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ หมายถึง 

มาตรฐานการใช้แรงงาน เพื่อเป็นแม่บทให้รัฐสมาชิกได้น าไปใช้ในการบัญญัติกฎหมายหรือ
ก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการแจ้งแรงงานและส่งเสริมให้มีการคุ้มรองความปลอดภัยของลูกจ้าง 
มีลักษณะ 2 แบบคือ อนุสัญญา เมื่อได้ก าหนดออกมาแล้วรัฐสมาชิกต้องให้สัตยาบัน หรือข้อแนะ
เป็นเพียงค าแนะน าเป็นแนวทางปฏิบัติไม่มีสภาพบังคับต่อรัฐสมาชิก 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของลูกจ้าง  
ในการท างาน โดยเร่ิมจากการร่างอนุสัญญาก าหนดอายุขั้นต่ าของลูกจ้างเด็กเข้าท างานใน
อุตสาหกรรม และต่อมาได้รับรองอนุสัญญาตะกั่วขาว พ.ศ. 2464 (ค.ศ.1921) และข้อแนะการป้องกัน
โรคแอนแทร็กซ์ พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) ต่อมาในปี ค.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) ได้มีการจัดท าวารสาร
เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในอาชีพ และวารสารถูกระงับไปหลังมีการจัดตั้งศูนย์
ข่าวสารความปลอดภัยและสุขอนามัยในการอาชีพระหว่างชาติ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังศูนย์
ข่าวสารนี้ เพื่อจัดหาบริการข่าวสารและเอกสารซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงในด้านความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยในอาชีพทั่วโลก 

ในปี พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1951) องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้บัญญัติความปลอดภัย
ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมไว้ในประมวลระเบียบความปลอดภัยส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ
แนะแนวรัฐบาลประเทศสมาชิก และในปี พ .ศ. 2499 (ค.ศ. 1956) ได้มีการร่างเอกสารฉบับแรก     
ซึ่งเรียกว่าประมวลการปฏิบัติว่าด้วยเร่ือง ความปลอดภัยและสุขอนามัยในงานเกษตรกรรม       
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในงานป่าไม้ เป็นต้น โดยประมวลดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับ
สนธิสัญญาหรือข้อแนะใดๆ และมิได้มีพันธะผูกพันกับรัฐสมาชิกใดทั้งสิ้น แต่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ
ท าหน้าที่เป็นต้นแบบส าหรับร่างระเบียบเกี่ยวกับงานในด้านนี้ ปัจจุบันองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศมีการบัญญัติกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศตั้งแต่สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชน สุขภาพ
และความปลอดภัย การท างานของเด็กและผู้สูงอายุ เพื่อเป็นมาตรฐานขั้นต่ าที่ประเทศสมาชิก

                                                           
24  พระราชบัญญัตคิวามปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554. หน้า 25. 
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จะต้องน าไปบังคับใช้ภายในประเทศของตน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกลุ่มลูกจ้างที่จะได้รับ
ผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานด้วย25 

2) ประเทศอังกฤษ  
ในปี พ.ศ. 2257 ถึง 2331 (ค.ศ. 1714 ถึง 1788) มีนายเพอร์ซิวาล พอตต์ (Percival Pott) 

ศัลยแพทย์โรงพยาบาลเซนต์มาโซโลบัว ได้ค้นพบเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในการท างาน และได้
อธิบายถึงโรคมะเร็ง และในปี พ.ศ. 2318 (ค.ศ. 1775) ได้ค้นพบว่าคนที่ท างานในปล่องไฟเป็นมะเร็ง
อันฑะจ านวนมาก โดยได้ระบุว่ามีสาเหตุมาจากเขม่า จนเป็นเหตุให้รัฐบาลออกกฎหมายเกี่ยวกับ
อาชีพท าความสะอาดปล่องไฟเพื่อคุ้มครองลูกจ้าง26 

ในช่วงปี พ.ศ. 2338 (ค.ศ. 1795 ถึง ค.ศ. 1833) มีนายชาร์ลส์ เทอเนอร์ แทคร่า (Charles 
Turner Thackrah) ผู้มีชื่อเสียงและกิตติศัพท์ไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อท าการศึกษา
และป้องกันอันตรายจากการท างาน  

ในปี พ.ศ. 2345 (ค.ศ. 1802) มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพช่างฝึกหัด 
ในปี พ.ศ. 2415 (ค.ศ. 1872) มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เนื่องจากมีการ

ร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพการท างานของลูกจ้างเด็กหรือเยาวชน 
ในปี พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) รัฐสภาได้ผ่านพระราชบัญญัติกองทุนทดแทน ฉบับแรกและ

ได้พัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในปี พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897)  
ในปี พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) ประเทศอังกฤษได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติอนามัยและความ

ปลอดภัยในการท างาน (Health and Safety at Work etc. Act 1974) ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 
1992) ได้มีการประกาศใช้มาตรการในการจัดการเกี่ยวกับอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
(Statutory Instrument 1992 No.2051: The Management of Health and Safety at Work Regulations 
Act 1992) โดยเนื้อหาของพระราชบัญญัติและประกาศที่ได้ออกใช้บังคับเป็นการก าหนดหน้าที่ของ 
นายจ้างที่ต้องด าเนินการด้านอนามัยและความปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างในด้านต่างๆ และในขณะเดียวกัน
ก็ได้มีการก าหนดหน้าที่ของลูกจ้างไว้ด้วยเช่นกัน เช่น ลูกจ้างต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง 
เป็นต้น 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน พ.ศ. 2517 ซึ่งเนื้อหาโดยรวมยังคงอยู่บนพื้นฐานของพระราชบัญญัติเดิมที่

                                                           
25  สราวุธ สุธรรมาสา. เล่มเดิม. หน้า 58 ถึง 59.  
26  เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์. ประวัติความเป็นมางานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในต่างประเทศ (เอกสารการสอน

ชุดวิชาการบริหารงานความปลอดภัย หน่วยที่ 1). หน้า 8. (นนทบรุ:ี ส านักพิมพม์หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533.)  
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เกี่ยวกับการก าหนดหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างในด้านอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน
ด้านต่างๆ แต่ก็ได้มีการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น27 

3) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
นับแต่ พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) รัฐสภาอเมริกาผ่านกฎหมายหลายฉบับเพื่อที่จะปกป้อง

คุ้มครองคนงานกลุ่มต่างๆ ในช่วงที่กระทรวงแรงงานก าลังพัฒนาและขยายการคุ้มครองมาตรฐาน
แรงงานอยู่นั้น มีการเคลื่อนไหวเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมก็เกิดขึ้นในปีดังกล่าวนี้ ประกอบกับกระทรวง
สาธารณสุข ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับการคุ้มครองชีวิตคนอเมริกัน 8 ล้านคน จากอันตรายที่มาจาก
เทคโนโลยี รวมทั้งสารเคมีต่างๆ ในที่ท างาน ซึ่งมีหลักฐานว่ามีความสัมพันธ์กับการเป็นมะเร็ง 
รายงานดังกล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความคุ้มครองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในที่ท างาน แต่
ก็ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ในปีนั้นมีการเปิดเผยว่าคนงานเหมืองแร่ยูเรเนียนจ านวนมหาศาล ตาย
ด้วยโรคมะเร็งปอด และต่อมาในปี พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) มีความพยายามที่จะก าหนดมาตรฐาน
เกี่ยวกับพลังงานปรมาณู แต่ในที่สุดก็ไม่ได้ผล 

ในปี พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968) ประธานาธิบดี ลินดอน เบนส์ จอห์นสัน (Lyndon Baines 
Johnson) เสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่เข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้อ านาจพนักงานตรวจแรงงานเข้าไปในสถานประกอบกิจการได้  โดยไม่ต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าและผู้ท าผิดอาจต้องจ าคุก ทั้งยังให้รัฐมนตรีมีอ านาจขึ้นบัญชีด าผู้ที่รับงานของรัฐบาลแต่ท า
การละเมิดกฎหมาย แต่ข้อเสนอกฎหมายนี้ตกไปเพราะผู้ประกอบกิจการคัดค้านอย่างเต็มที่ ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) ในยุคประธานาธิบดี ริชาร์ด มิลเฮาส์ นิกสัน (Richard Milhous Nixon) โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีการปรึกษากับฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง เกี่ยวกับบทบาทของ
เอกชนและรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละรัฐในการดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  ซึ่งสรุปได้ว่า 
รัฐบาลกลางควรท าหน้าที่เพียงการศึกษาวิจัย การให้ความรู้และฝึกอบรมเป็นงานหลัก ส่วนการบังคับ
ใช้ควรเป็นเร่ืองรองลงมา การตัดสินเช่นว่านี้ย่อมน าความยินดีมาสู่ผู้ประกอบกิจการ แต่มีการ
คัดค้านต่อต้านของลูกจ้าง ซึ่งรวมทั้งผู้แทนราษฎรบางกลุ่มของทั้งสองพรรค อย่างไรก็ดี มีการผ่าน
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยออกมาหลังจากที่ต่อสู้อันยาวนานถึง 30 ปี มีชื่อเต็มว่า 
พระราชบัญญัติความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) (Occupational Safety and  
Health Act of 1970) โดยสภาคองเกรสตั้งขึ้น มีหน้าที่ประกันความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยใน
การท างานของลูกจ้างในทุกประเทศ รวมถึงออกกฎเกณฑ์ต่างๆ การบังคับใช้ ตลอดจนการมีความ

                                                           
27  วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. (2544). วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน. 

หน้า 1. 
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ร่วมมือ หรือการเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้นายจ้างท าให้มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี
ในสถานประกอบกิจการ  

นับได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ค่อนข้างให้ความส าคัญในเร่ืองเกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก สิทธิเสรีภาพหรือประโยชน์ที่ประชาชนพึงมีพึงได้ถือว่า
ได้รับการยอมรับและคุ้มครองโดยเฉพาะในเร่ืองแรงงานซึ่งรัฐบาลได้ด าเนินการจัดตั้งส านักบริหาร
ความปลอดภัยและอนามัยขึ้นภายในกรมแรงงาน โดยได้มีการก าหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อถือปฏิบัติ มาตรการส่วนหนึ่งที่ได้จัดท า ได้แก่   
การก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน เป็นต้น28  

4) ประเทศญ่ีปุ่น 
ในปี พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) ได้มีการบัญญัตกิฎหมายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย 

(Industrial Safety and Health Act 1972) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมกฎหมายมาตรฐานแรงงานที่
ออกใช้บังคับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) (Labour Standard Law Act 1974) ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและอันตรายในการท างาน อีกทั้ง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการ
ท างาน เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้างให้ดีขึ้น  

ปี พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) ได้มีการออกกฎหมายจัดตั้งองค์กรป้องกันการบาดเจ็บจากงาน
อุตสาหกรรม (Industrial Injury Prevention Organization Act 1974) เพื่อจัดตั้งองค์กรที่มีอ านาจตาม
กฎหมายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
ในงานอุตสาหกรรม  

ในปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) ได้มีการออกกฎหมายตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(Working Environment Act 1975) เพื่อดูแลในเร่ืองดังกล่าวให้เข้มงวดยิ่งขึ้น29 

5) ประเทศเกาหลีใต้ 
ในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) มีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการประกันอุบัติเหตุจากการ

ท างาน (The Industrial Accident Compensation Insurance Law) เพื่อประกันผลประโยชน์ให้กับ
ลูกจ้างที่บาดเจ็บและจ่ายเงินให้ลูกจ้างได้ทันท่วงที และให้ความคุ้มครองกับลูกจ้างในเร่ืองการ
บาดเจ็บ การเป็นโรค การพิการและการตาย อันเป็นการให้ผลประโยชน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 

                                                           
28  United States Department of Labor. (2005, December 19). Occupational Safety and Health Act of 

1970.  Retrieved 11 May 2010, From http//:www.osha-slc.gov/2548 
29  สุรพล คล้ายเนตร. (2538). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในงานอุตสาหกรรม. 

วิทยานิพนธ์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. หน้า 57. 

DPU



24 
 

ในปี พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1981) มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ ท าให้มีการใช้
เทคโนโลยีมากขึ้นส่งผลให้เกิดโรคในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับกฎหมายมาตรฐานแรงงาน   
ที่ใช้อยู่ในปัจจุไม่เพียงพอที่จะให้ความคุ้มครองลูกจ้าง รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย
และอนามัยในอาชีพ (Occupational Safety and Health Act 1990) และในปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) 
มีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัยความมั่นคงและสุขภาพอนามัยให้กับ
ลูกจ้างและเพื่อปรับปรุงสภาพการท างาน และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยกฎหมายทั้งสองฉบับ
ได้อธิบายหน้าที่ขององค์การอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการไว้ชัดเจน 
ได้แก่ มาตรการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงๆ เพื่อป้องกันสภาพการท างานที่อันตราย  การสร้าง
มาตรฐานของความปลอดภัยและสุขอนามัย การควบคุมดูแลและการให้ค าแนะน าโดยรัฐบาลหรือ
องค์การของรัฐ 

ในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) รัฐบาลได้ท าการปรับปรุงบทบัญญัติทั่วไปของพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัยและอนามัยในอาชีพ (Occupational Safety and Health Act 1990) และได้มีการ
บัญญัติกฎหมายอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่ เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม30 

 
2.4   ความเป็นมา ลักษณะอาการและการติดต่อของโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 

2.4.1  ความเป็นมาของโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 
โรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ในอดีตมีการเรียกโรคดังกล่าวว่า “ไข้หวัดหมู” และไข้หวัด

ใหญ่เม็กซิโก” แต่ในปัจจุบันเรียกว่า “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1) และก่อนจะมี
การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่นั้น มีการพบโรคไข้หวัดหมูสายพันธุ์ดั้งเดิมในประเทศสเปน 
ในช่วง พ.ศ. 2460 ถึง 2461 (ค.ศ. 1918 ถึง ค.ศ. 1919) ซึ่งในขณะนั้นมีการแพร่ระบาดของโรค
ไข้หวัดใหญ่ประเทศสเปนไปทั่วโลก และมีผู้เสียชีวิตประมาณ 50 ล้านคน ส่วนใหญ่อายุ 20 ถึง 40 
ปี และตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป โดยผู้ป่วย 61% มีประวัติสัมผัสหมูและมีอายุเฉลี่ย 24 ปี หลังจากนั้น
ไข้หวัดหมูได้แพร่ระบาดในประเทศสหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อ 13 ราย เสียชีวิต 1 ราย 
และอีก 230 ราย ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการแต่น้อยมาก ทั้งหมดนี้ไม่มีประวัติสัมผัสหมู ซึ่ง
แสดงว่ามีการพัฒนาของโรคไข้หวัดหมูจนมีการติดต่อจากคนสู่คน ต่อมาใน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐวิสคอนซิน มีหญิงตั้งครรภ์คนหนึ่งเสียชีวิต เน่ืองจากมีประวัติสัมผัสหมู 
จึงเกิดข้อสงสัยว่าไข้หวัดหมูอาจไม่ใช่พันธุ์หมูล้วน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) จึงมีการ
พิสูจน์ข้อเท็จจริง พบว่า หมูที่เลี้ยงในประเทศสหรัฐอเมริกา ตรวจพบว่ามีไวรัสไข้หวัดหมูกลายพันธุ์ 
                                                           

30  ญาดา ประภาพันธ์. (2550). การพัฒนาระบบการตรวจแรงงานของประเทศไทย. หน้า 190. 
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โดยมีพันธุกรรมผสมระหว่างหมู คนและนก เกิดสายพันธุ์ผสม เอช 3 เอ็น 2, เอช 1 เอ็น 2 และ เอช 
1 เอ็น 1 และสายพันธุ์ผสมนี้ยังพบได้ในแถบภูมิภาคเอเชีย และประเทศแคนาดา จากนั้นในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ได้พบไข้หวัดหมู หรือไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ในประเทศสเปน
จากลูกจ้างอายุ 50 ปีที่ท างานในฟาร์มหมู โดยมีอาการไข้ ไอ เหนื่อย ปวดกล้ามเนื้อ คันคอ คันตา 
และหนาวสั่น แต่อาการเหล่านี้หายไปได้เอง โดยไม่ต้องเข้ารับการรักษาใดๆ จึงไม่มีการคาดการณ์ว่า 
ไข้หวัดหมูดังกล่าวจะเป็นอันตรายร้ายแรง จนกระทั่งล่าสุดเกิดการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 
แพร่กระจายไปทั่วโลกและมีการยืนยันอย่างแน่ชัดว่าโรคนี้สามารถแพร่กระจายระหว่างคนสู่คน 
เพราะโรคมีการวิวัฒนาการอย่างสมบูรณ์แล้ว31 
 2.4.2  ลักษณะอาการและการติดต่อของโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 

ไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 จะเข้าสู่ร่างกายผู้ติดเชื้อ โดยมีระยะฟักตัวประมาณ 1 
สัปดาห์ ก่อนจะปรากฏอาการที่คล้ายกับผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ธรรมดา แต่มีอาการรุนแรงกว่าและ
รวดเร็วกว่า กล่าวคือ ผู้ป่วยจะมีไข้สูงราว 38 องศาเซลเซียส ปวดเมื่อยตามร่างกาย ตามข้อ ไอ มี
น้ ามูก มีเสมหะ ปอดบวม เบื่ออาหาร บางรายอาจท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน จากนั้นเชื้อจะแพร่เข้าสู่
กระแสโลหิต จึงท าให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ผู้ป่วยจะมีการทรงตัวผิดปกติ เดินเอนไปเอนมา
เหมือนคนเมาสุรา นอกจากนี้อาจสูญเสียการได้ยินจนถึงขั้นหูหนวกได้ และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที 

ส่วนการติดต่อของเชื้อไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 มีการติดต่อเหมือนกับโรคไข้หวัดใหญ่
ในคนทั่วไป และเชื้อจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยระยะฟักเชื้อของไข้หวัดใหญ่ประมาณ 
3 ถึง 7 วัน หากผู้ป่วยได้รับเชื้อมากระยะฟักตัวก็จะเร็ว ซึ่งจะขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยด้วยว่าสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงมากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้ เชือ้โรคจะอยู่ในเสมหะ น้ ามูก น้ าลายของผู้ป่วย และสามารถ
แพร่กระจาย ไปยังผู้อื่นด้วยการไอ หรือจามในระยะใกล้ชิด รวมทั้ง ติดต่อกันทางลมหายใจ หากอยู่
ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และสามารถติดต่อได้จากมือ หรือสิ่งของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่อีกด้วย 

2.4.3  การรักษาและการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 
องค์การอนามัยโลก ระบุว่าการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ยังไม่สามารถป้องกัน และรักษา

โรคไข้หวัดใหญ ่ค.ศ. 2009 นีไ้ด้ แต่จากผลการทดสอบในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่าไวรัส
สายพันธุ์นีส้ามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ คือ  

1) โอเซลทามิเวียร์ (Oseltamivir) เป็นยาที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กอ่อนถึงผู้ใหญ่ มีตัวยา
ทั้งที่เป็นเม็ดและเป็นน้ า 
                                                           

31  Check, Hayden Erica.  (2009, May 5).  The Turbulent History of the A(H1N1) Virus (Fee Required).   
Retrieved 6 March  2010, From  http://www.nature.com/news/2009/090505/full/459014a/box/1.html 
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2) ซานามิเวียร์ (Zanamivir) เป็นยาที่ใช้ได้เฉพาะในผู้ป่วย อายุมากกว่า 5 ปี และไม่แนะน า
ให้ใช้ในคนที่เป็นโรคปอดเร้ือรัง เช่น โรคหืด หรือผู้ป่วยในสถานพยาบาล  

ยาทั้งสองชนิด สามารถป้องกันเชื้อไวรัสไม่ให้แตกตัว แต่ต้องรับยาภายใน 48 ชั่วโมง 
เพราะมีโอกาสที่เชื้อไวรัสจะกลายพันธุ์ได้อีกในอนาคต ทั้งนี้ ยังมีวิธีการป้องกันโรควิธีอ่ืนๆ เช่น 
หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน หรือสถานที่แออัด และล้างมือบ่อยๆ รวมทั้งผู้ที่ป่วยเป็นหวัดควรสวม
หน้ากากอนามัย เป็นต้น32 

2.4.4  การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ในต่างประเทศ 
1) ประเทศอังกฤษ รัฐบาลได้จัดเตรียมให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ค าแนะน าแก่

ประชาชนทางโทรศัพท์ และมีการแจกยาต้านไวรัสฟรีจากจุดบริการในท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ให้แก่
บุคคลที่ติดเชื้อ นอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับประชากรฟรีอย่างน้อย 
50% ของอัตราประชากรทั่วประเทศเพื่อจ ากัดการแพร่ระบาดของเชื้อ33 

2) ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลได้ประกาศให้โรคไข้หวัดใหญ่ ค .ศ. 2009 เป็นวาระ
แห่งชาติ เพื่อให้อ านาจแก่กระทรวงสาธารณสุขในการด าเนินการเร่ืองต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที    
โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่เยิ่นเย้อจากรัฐบาลกลาง ทั้งนี้ รัฐบาลยังก าหนดให้มีการค้นหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ 
การน ามาตรการด้านสาธารณสุขมาบังคับใช้ การให้ค าแนะน าที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน34 

3) ประเทศญ่ีปุ่น รัฐบาลมีการออกมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขและป้องกันโรค เช่น         
มีค าสั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่เกิดการระบาดของโรค รณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัย ในสถานประกอบ
กิจการให้มีการหยุดงานส าหรับผู้ติดเชื้อพร้อมปรับเปลี่ยนหน้าที่ของลูกจ้างตามสถานการณ์ระบาด
ของโรค เป็นต้น35 

4) ประเทศเกาหลีใต้ รัฐบาลมีแผนการเร่งด่วน กล่าวคือ มีการวางเป้าหมายฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคแก่เด็กทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไปจ านวน 11 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของ
ประชากรทั้งหมดที่มีอยู่ 49 ล้านคน นอกจากนียังมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย เช่น หาก
                                                           

32  เดลินิวส์.  (2552, 26 พฤศจิกายน).  ไข้หวัดใหญ่ 2009 หวัดสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดทั่วโลก. สืบค้นเมื่อ 
19 มีนาคม 2553, จาก http://www.sefety.rtaf.mi.th  

33  สุจิตรา สินทวีวงศ์.  (2552, 21 กรกฎาคม).  อังกฤษรับสภาพไข้หวัด 2009 ระบาดทั่วประเทศแล้ว.
สืบค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2553 , จาก http://www.moneychannel.co.th/Menu6/HardTopics/tabid/109/newsid569 
93633 / Default.aspx 

34  ประชาไท.  (2552, 26 ตุลาคม).  สหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉิน ไข้หวัด 2009 หลังวัคซีนเริ่มไม่เพียงพอ.  
สืบค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2553, จาก http://www.prachatai.com/journal/2009/10/26345 

35  Frank.  (2552, July 14).  ไข้หวัด 2009 กระทบเศรษฐกิจญี่ปุ่นเร่งพัฒนาสารเคลือบหน้ากากอนามัย. 
สืบค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2553, จาก http://www.musicradio.in.th/station/thread-1158-1-1.html 

DPU

http://www.prachatai.com/journal/2009/10/26345


27 
 

นักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศเกาหลีใต้และเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ ค .ศ. 2009 รัฐบาลจะ
จ่ายค่าชดเชยให้คนละประมาณ 3 ล้านบาท36 

 
2.5 แนวคิด ความเป็นมาและการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานในประเทศไทย กรณีเกิดโรคไข้ใหญ่ ค.ศ. 2009 
 2.5.1   แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการท างาน กรณีเกิดโรคไข้ใหญ่ ค.ศ. 2009 

แนวคิดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของลูกจ้าง
ในกรณีเกิดโรคระบาดนั้น มีความส าคัญต่อสถานประกอบการกิจการทั้งภาครัฐและเอกชน 
เนื่องจากโรคที่ เกิดจากการท างานที่ เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้นทวีความรุนแรง และ
แพร่กระจายในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะมาจากการติดต่อระหว่างคนกับคน หรือสัตว์กับสัตว์ หรือ
สัตว์สู่คน เป็นต้น ก็ล้วนเกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัย ขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการของโรคว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะใด 
เช่น โรคไข้หวัดนก และไข้หวัดหมู หรือที่เรียกว่าไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ในปัจจุบันการท างานของ
ลูกจ้างจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการหรือกฎหมายเกี่ยวกับอนามัยในการท างาน โดยหน่วยงานที่ประสานงาน
กับนายจ้างและผู้ประกอบธุรกิจนั้น คือ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงาน ที่ต้องด าเนินงาน
ให้สอดคล้องกับสภาพความเจ็บป่วยและโรคที่เกิดขึ้น อันส่งผลต่อการประกอบอาชีพของลูกจ้าง 
ทั้งในระหว่างการท างานและหลังเลิกจ้างหรือเกษียนงานแล้วก็ตาม การท างานทุกประเภทก็อาจได้รับ
ความเสี่ยงจากโรคที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นๆ ซึ่งสาเหตุของโรคที่เกิดกับลูกจ้าง มีดังนี ้

1) สุขภาพและภูมิต้านทานโรคของลูกจ้าง เพราะมีลักษณะรูปร่างและความแข็งแรง  
ไม่เท่ากันโดยขึ้นอยู่กับอายุ เพศของลูกจ้าง หรือลูกจ้างหักโหมในการท างานจนก่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน
โรคในร่างกายบกพร่อง และเป็นสาเหตุการป่วยและอาจเป็นพาหะติดต่อกับลูกจ้างคนอ่ืนๆ            
ที่ท างานใกล้เคียงกัน 

2) สภาพการท างานที่มีปริมาณมากเกินไป  เป็นเหตุให้ลูกจ้างไม่ได้พักผ่อน และการ
ท างานเป็นกะ ซึ่งต้องหมุนเวียนเปลี่ยนกะเป็นประจ าก็จะมีผลต่อการปรับตัวของผู้ท างานเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน เช่น เวลากินอาหาร เวลานอน ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างไม่ ได้รับสารอาหารที่มี
ประโยชน์ ท าให้เกิดโรคกระเพาะ และอาจเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้น 

3) สภาพแวดล้อมในการท างาน ผู้ประกอบธุรกิจหรือนายจ้างไม่ได้ท าความสะอาด
สถานที่ปฏิบัติงานของลูกจ้างให้ปลอดจากเชื้อโรคหรือไม่มีการฆ่าเชื้อโรคเมื่อตรวจพบว่ามีผู้ป่วยที่
                                                           

36  ผู้จัดการออนไลน์.  (2552, 3 พฤศจิกายน).  เกาหลีใต้เพิ่มการเตือนภัยหวัด 2009 เป็นระดับสูงสุด. 
สืบค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2553, จาก http://www.manager.co.th 
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อยู่ในกลุ่มของโรคอันตรายที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ท าให้การแพร่กระจายของโรคเป็นวงกว้างและ
ขยายมากขึ้นเร่ือยๆ   

ในลักษณะและรูปแบบการท างานของลูกจ้าง  มีความส าคัญในการควบคุมไม่ให้เกิด
โรคติดต่อ  ผู้ประกอบธุรกิจจึงควรมีมาตรการที่คุ้มครองและป้องกันลูกจ้าง เช่น ให้ลูกจ้างได้รับรู้
และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดที่อาจติดต่อในสถานที่ท างาน หรือจากลูกจ้า งด้วยกันเอง 
นายจ้างวางกฎระเบียบ ข้อบังคับและคู่มือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม     
ในการท างานของสถานประกอบกิจการในกรณีเกิดโรคระบาด ให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมด้าน  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานก่อน ระหว่างท างานและหลังท างาน
เสร็จแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่เข้าท างานใหม่ และมีผู้ควบคุมการป้องกันของลูกจ้างดังกล่าว มีอุปกรณ์  
เพื่อความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการป้องกันโรค ความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นจาก
การท างาน รวมทั้งมีสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างอย่างถูกสุขอนามัย เช่น ห้องน้ า ห้องส้วม น้ าดื่ม         
การปฐมพยาบาล การรักษาพยาบาล สถานที่รับประทานอาหาร และสถานที่เก็บอาหารที่สะอาด
และถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร สถานที่พักลูกจ้างที่มีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรค และพร้อมที่
จะใช้การได้อยู่เสมอ เนื่องจากเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยอาจมาได้หลายรูปแบบนอกจากการ
สัมผัสระหว่างคนสู่คนแล้ว อาจเกิดขึ้นจากอาหารที่รับประทานหรือสภาพแวดล้อมการท างานที่ไม่
มีการฆ่าเชื้อโรคตามหลักสุขาภิบาล ดังนั้น เพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคในวงกว้างซึ่งจะท า
ให้ยากต่อการป้องกันและกระทบต่อธุรกิจของนายจ้าง จึงควรบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่
ก าหนดไว้หรือมาตรการที่รัฐประกาศให้นายจ้างต้องปฏิบัติเพื่อคุ้มครองลูกจ้างในกรณีฉุกเฉิน37 
 2.5.2   ความเป็นมาและการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานในประเทศไทย กรณีเกิดโรคไข้ใหญ่ ค.ศ. 2009 

จากสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 รัฐบาลได้มอบหมายให้
หน่วยงานของรัฐบาลได้แก่ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงาน
หลักในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วน มีความรู้ ความเข้าใจ 
และเพื่อให้เตรียมพร้อมในสถานการณ์ปกติ สามารถร่วมกันป้องกันแก้ไขสถานการณ์ระบาดในขั้น
วิกฤติได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ
ได้มากที่สุด  

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท า “แผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อม
รับปัญหาโรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551ถึง พ.ศ. 
                                                           

37  กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.  มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทาง
สังคมของธุรกิจไทย มรท.8001-2553.  หน้า 9 และ 10. 
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2553” และ “แผนปฏิบัติการแม่บทการเตรียมความพร้อมส าหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัด
ใหญ่ พ.ศ. 2552” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ทุกกระทรวงและทุกจังหวัด
จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับ เพื่อผลักดันให้เกิดกลไกการบูรณาการด าเนินงานของทุกภาคส่วน      
ซึ่งในระดับชาติการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตินี้ ให้ใช้กลไกที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009  

การเตรียมความพร้อมและป้องกันแก้ไขสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ จะเน้นการพัฒนาขีด
ความสามารถหลักของประเทศ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในปี ค.ศ. 2010 ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ค.ศ. 2005 
(International Health Regulations 2005)  

กระทรวงสาธารณสุขได้จ าแนกบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานของแต่ละระดับ เพื่อ
เตรียมความพร้อมและป้องกันแก้ไขสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ดังนี้38   

1) ระดับกระทรวง มีบทบาทหน้าที่ คือ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรค ก าหนดและ
ทบทวนนโยบายการด าเนินงาน พัฒนายุทธศาสตร์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   
จัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติ จัดหาและสนับสนุนงบประมาณด้านเวชภัณฑ์ และการประสานงาน  
ให้ความร่วมมือกับพหุภาคีและต่างประเทศ  

2) ระดับจังหวัด มีบทบาทหน้าที่  คือ ประสานงานเครือข่าย จัดฝึกอบรม สนับสนุน
งบประมาณ ติดตาม และก ากับดูแล สนับสนุนการจัดหาเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เฝ้าระวัง สอบสวน
โรค แนะน าประชาชน โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ ให้รู้วิธีป้องกันการติดต่อ และการแพร่เชื้อโรค จัดการ
และส่งเสริมการป้องกัน ควบคุมโรค และประสานการจัดบริการให้วัคซีน 

3) ระดับผู้ปฏิบัติ มีบทบาทหน้าที่ คือ วินิจฉัยโรค และให้การรักษาอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
เหมาะสม ตามมาตรฐานการรักษาพยาบาล ปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมี  
ความพร้อมจัดหาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ให้เพียงพอ ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล รายงานผู้ป่วยตาม
มาตรฐานส านักระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรค และให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย 

จะเห็นได้ว่ากระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลในการด าเนินงาน 
เพื่อหาแนวทางการป้องกันและมีมาตรการในการรับมือกับโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ ค .ศ.2009 ใน
รูปแบบค าแนะน าและแนวทางป้องกันและปฏิบัติเพื่อป้องกันเชื้อระบาดในสถานประกอบกิจการ
ของรัฐ โดยแบ่งขอบเขตการป้องกันในสถานที่ต่างๆ ที่คาดหมายได้ว่าอาจเกิดการติดต่อของโรค
ไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ได้ โดยการประกาศให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมการจัดหาอุปกรณ์และ
                                                           

38  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.  (2553).  คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันควบคุม โรคไข้หวัดใหญ่
สายพันธ์ุใหม่ (H1N1) 2009.  หน้า ช และ ฌ. 
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เวชภัณฑ์รองรับให้แก่ลูกจ้าง ประสานงานกับหน่วยงานของนายจ้างทุกภาคส่วนให้มีมาตรการ
ป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรค แต่มิได้ก าหนดหรือบัญญัติเป็น
ข้อบังคับหรือกฎหมายให้นายจ้างด าเนินการปฏิบัติตามในสถานประกอบกิจการของตน 

ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้ก าหนดมาตรการรับมือต่อการระบาดของโรคไข้หวัด
ใหญ่ ค.ศ. 2009 ดังนี้39  

1)  กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีนโยบายให้ส านักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ  และพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพ ประสานงาน
กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานครประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข 
ในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้แก่สถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง เช่น สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง
จ านวนมากหรือแออัด สถานประกอบกิจการในภาคบริการ (โรงแรมหรือห้างสรรพสินค้า) เพื่อให้   
สถานประกอบกิจการพัฒนามาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  

2)  เร่งรณรงค์ให้สถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและสถานประกอบกิจการอ่ืนๆ ร่วม
ด าเนินการ ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009              
ในสถานประกอบกิจการของตนโดยมีกิจกรรม เช่น แนะน าให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ และให้ลาหยุดงาน      
จัดจุดล้างมือให้เพียงพอ ให้ลูกจ้างล้างมือและใส่หน้ากาก จัดบอร์ดเอกสารทางวิชาการ และให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขมาให้ความรู้แก่ลูกจ้าง เพิ่มกิจกรรมออกก าลังกายให้ลูกจ้างมีสุขภาพแข็งแรง  

3)  กระทรวงแรงงาน มีการร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในการพัฒนา  
แนวปฏิบัติส าหรับสถานประกอบกิจการในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 
ค.ศ. 2009 ประกอบด้วย การด าเนินมาตรการจัดท าแผนเตรียมความพร้อมของสถานประกอบกิจการ 
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกจ้าง การจัดสภาพแวดล้อม การท างานเพื่อลดการแพร่เชื้อในสถานประกอบ
กิจการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล และมาตรการการดูแลลูกจ้างที่ป่วยและครอบครัว  

4) กระทรวงแรงงาน ได้ประสานงานกับสถานประกอบกิจการของนายจ้าง เพื่ออนุญาตให้
ลูกจ้างที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ดังกล่าว มีสิทธิหยุดงานได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลาโดยขอ
ความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างลาป่วยเมื่อมีไข้หรือมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัด เพื่อหยุดรักษาตัวที่บ้าน 
โดยลูกจ้างดังกล่าว มีสิทธิรับค่าจ้างเท่ากับอัตราค่าจ้างในวันท างานตลอดเวลาที่ลา กรณีลูกจ้างได้ใช้
สิทธิลาป่วยในปีนี้ครบ 30 วันท างานแล้ว ขอให้พิจารณาจ่ายค่าจ้างระหว่างลาป่วยแก่ลูกจ้างตามที่
เห็นสมควร  
                                                           

39  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.  (2550).  กสร. กระตุ้นนายจ้าง-ลูกจ้าง รับมือการแพร่ระบาด
ไข้หวัดสายพันธุ ์2009 ในสถานประกอบกิจการ. หน้า 1. 
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จะเห็นได้ว่ามาตรการดังกล่าวของกระทรวงแรงงานนั้น ไม่ได้มีสภาพบังคับต่อนายจ้าง
หรือสถานประกอบกิจการแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงการขอความร่วมมือจากนายจ้างเพื่อให้            
ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างเป็นการเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งนายจ้างจะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้โดยขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมในด้านงบประมาณของนายจ้าง ซึ่งมิได้เป็นการช่วยป้องกันหรือคุ้มครองลูกจ้างจาก  
เชื้อระบาดดังกล่าวโดยยั่งยืน อีกทั้งยังมิได้ช่วยลดจ านวนลูกจ้างที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 
ให้น้อยลงอีกด้วย 

อนึ่ง แม้ว่าปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน พ.ศ. 2554 ก็ตาม  แต่พระราชบัญญัติฉบับนี้  ไม่มีบทบัญญัติการคุ้มครองลูกจ้าง     
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมมิให้ได้รับความเจ็บป่วยจากโรคระบาด        
อันเนื่องมาจากการท างาน จึงต้องน ากฎกระทรวงที่บัญญัติขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 103 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 254140 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เช่น กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ .ศ.
2547 ซึ่งบัญญัติขึ้น เพื่อคุ้มครองลูกจ้างในเร่ืองการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง ก่อนเข้าท างาน        
ก่อนการเปลี่ยนงานหรือสถานที่ท างาน รวมทั้งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานในที่อับอากาศ พ .ศ. 
2547 เพื่อคุ้มครองลูกจ้างให้ปลอดภัยจากสถานที่ท างานก็ตาม แต่กฎกระทรวงดังกล่าวมีหลักการส่วน
ใหญ่เป็นการคุ้มครองในเร่ืองทั่วไป และมีขอบเขตจ ากัดไม่สามารถก าหนดกลไกและบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องกับการท างานของลูกจ้าง  ไม่สามารถ
ป้องกันโรคระบาดร้ายแรงที่เกิดกับลูกจ้างเนื่องจากการท างาน จนถึงแก่บาดเจ็บ พิการทุพพลภาพ 
เสียชีวิต และมีแนวโน้มสูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นด้วยในอนาคต 
 

                                                           
40  ปัจจุบันพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวด 8 ว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน ตั้งแต่มาตรา 100 ถึง 107 ได้ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  มาตรา 
75 บัญญัติไว้ว่า ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้น ากฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
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มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ในกรณีเกดิโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 

ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 
 

 

การคุ้มครองลูกจ้างมิไห้ได้รับความเจ็บป่วยจากโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ ค .ศ. 2009    
อันเนื่องมาจากการท างานนั้น ตามกฎหมายของประเทศไทย ยังไม่มีบทบัญญัติที่ก าหนดขึ้นเพื่อ
คุ้มครองลูกจ้างโดยตรง แต่มีบทบัญญัติทางกฎหมายด้านความความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานทั่วไป ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้ในสถานประกอบกิจการใน
สถานการณ์ที่เกิดการระบาดของโรคได้ รวมถึงบทบัญญัติของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ กฎหมายในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และระบบ
กฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) ที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองลูกจ้างในกรณีดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดดังนี้    

 
3.1   มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม                 
ในการท างาน ในประเทศไทย        

3.1.1    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครอง

เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ดังนี้ 
1) ลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองในระหว่างการท างานในด้านความปลอดภัยและ       

อาชีวอนามัย ความคุ้มครองเร่ืองค่าใช้จ่ายในกรณีเจ็บป่วย หรือได้รับอันตรายจากการท างานจนถึง
เสียชีวิต41 

2) ลูกจ้างมีสิทธิได้รับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้
มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย42 เช่น บัตรทอง 
ซึ่งรัฐบาลจัดท าให้ประชาชนทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
                                                           

41  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 44. 
42  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 51. 

DPU



33 
 

3.1.2 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554   
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการตราพระราชบัญญัติขึ้นมา เนื่องจาก

ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในสถานประกอบกิจการ แต่ขาดการพัฒนาความรู้ควบคู่กันไป   
ท าให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท างาน 
และก่อให้เกิดอันตรายจากการท างาน จนถึงบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือเกิดโรค         
อันเนื่องจากการท างาน ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นด้วย เพื่อประโยชน์ในการวาง
มาตรการป้องกันสงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเป็นก าลังส าคัญของชาติ จึงตราเป็นพระราชบัญญัตินี้ 
โดยมีสาระส าคัญอันจะกล่าว ดังนี้ 

1) หน้าที่นายจ้าง43 
     (1) นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างท างานในสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ จัดให้

ลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม ก่อนการเร่ิมงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ท างาน ซึ่งอาจท าให้
ลูกจ้างได้รับอันตรายสุขภาพอนามัย ติดประกาศเตือนอันตรายและเคร่ืองหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการ รวมถึงให้
ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน  

   (2) ในกรณีมีลูกจ้างเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท างาน เมื่อนายจ้างแจ้งการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยต่อส านักงานประกันสังคมแล้ว นายจ้างต้องส่งส าเนาหนังสือแจ้งนั้นต่อ
พนักงานตรวจความปลอดภัยภายในเจ็ดวันด้วย  

2) หน้าที่ลูกจ้าง44 
  (1) ลูกจ้างต้องให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีว 

อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง 
  (2) ลูกจ้างมีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานตามมาตรฐานที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย  (ปัจจุบันยังไม่มี
การบัญญัติกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานการป้องกันโรคในสถานประกอบกิจการ) รวมถึงมีหน้าที่
สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่นายจ้างจัดเตรียมไว้ให้ 

 
 

                                                           

 43  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554, มาตรา 6,    
8, 16, 17, 22, 34.      

44  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554, มาตรา 6, 
21, 22. 
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3) มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน45 
 (1)  พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอ านาจสั่งให้นายจ้างหรือลูกจ้างหยุดการกระท า

ที่ฝ่าฝืน แก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน  หากบุคคล
ดังกล่าวเพิกเฉย พนักงานตรวจความปลอดภัยโดยค าสั่งของอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานสามารถเข้าจัดการในสถานประกอบกิจการเพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามค าสั่งนั้นได้  

   (2)  ให้มีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน มีหน้าที่ เช่น ด าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของภาครัฐและเอกชน เป็นต้น ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ส าคัญของรัฐ และเป็นกลไกในการประสานงานกับสถานประกอบกิจการในการใช้
มาตรการที่มีสิทธิภาพตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองลูกจ้างมิให้ติดเชื้อและเจ็บป่วยอันเน่ืองมาจากการ
ท างาน 

4) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน46 
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานมีอ านาจ

เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับ นโยบาย แผนงาน มาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัย การพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการท างาน การออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ รวมทั้งให้ความเห็นแก่
หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
เป็นต้น 

5) บทลงโทษ 
กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 จะต้องรับโทษปรับและจ าคุก ส่วนกรณีหากมีอัตราโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท เจ้าพนักงานมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ หากเห็นว่า
ผู้กระท าผิดไม่ควรได้รับโทษจ าคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง47 

จากพระราชบัญญัติข้างต้น มิได้บัญญัติหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคระบาดอันเนื่องมาจากการท างานในสถานประกอบกิจการโดยตรง กฎหมายเพียงระบุ
มาตรการอย่างกว้างๆ เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติตามเท่านั้น นายจ้างและลูกจ้างจึงไม่มีหน้าที่
ปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะไม่ได้ระบุว่าต้องด าเนินการหรือมีขั้นตอนการป้องกันโรคอย่างไร       

                                                           
45  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554, มาตรา 36, 

37, 52.   
46  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554, มาตรา 25. 
47  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554, มาตรา 71. 
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แต่กรณีให้นายจ้างด าเนินการเอง อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการป้องกันโรค ไม่มีประสิทธิภาพ 
หรือกรณีที่ผู้ประกอบกิจการไม่มีงบประมาณอาจเพิกเฉย ไม่จัดหามาตรการเร่งด่วนเพื่อมิให้เกิด
การแพร่กระจายของโรคในสถานประกอบกิจการด้วย 

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันการท างานของลูกจ้างทั่วไปนั้น มีลูกจ้างบางกลุ่มจัดอยู่ในกลุ่ม
ลูกจ้างนอกระบบ เช่น ลูกจ้างในอาชีพเกษตรกรรม ลูกจ้างในกิจการประมงทะเล ลูกจ้างในสถานี
บริการเชื้อเพลิง หรือลูกจ้างที่กฎหมายใช้อีกชื่อหนึ่งว่า ผู้รับงานไปท าที่บ้ าน ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2553 ซึ่งกฎหมายบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน      
ให้ได้รับความเป็นธรรมและมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท างาน โดยพระราชบัญญัตินี้          
มีประเด็นที่กฎหมายเลี่ยงใช้ค าจากลูกจ้างเป็นผู้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้เขียนจึงขอกล่าวถึงกรณีที่
กฎหมายเลี่ยงใช้ค า ที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่วิจัย กล่าวคือ 

ค านิยามค าว่า “ผู้รับงานไปท าที่บ้าน” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งตกลงกับ
ผู้จ้างงานเพื่อรับท างานอันเป็นงานที่รับไปท าที่บ้าน และค าว่า “ผู้จ้างงาน” หมายความว่า ผู้ประกอบ
กิจการซึ่งตกลงจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้านให้ท างานที่รับไปท าที่บ้าน ไม่ว่าตกลงมอบงานโดยตนเอง
หรือโดยผ่านตัวแทนหรือกระท าในลักษณะผู้รับเหมาช่วงก็ตาม จะเห็นได้ว่าค าว่าลูกจ้างและ
นายจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2553 นั้น จะใช้ค าว่า ผู้รับงานไปท า
ที่บ้าน และผู้จ้างงาน แม้ว่าลักษณะการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้านจะไม่เหมือนลูกจ้างทั่วๆ ไป 
เนื่องด้วยเร่ืองการบังคับบัญชา หรือสถานที่ท างานที่ใช้สถานที่ของผู้รับงานไปท าที่บ้าน แต่การ
เลี่ยงใช้ค าจากลูกจ้าง เป็นผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งอาจถือว่าเป็นแรงงานนอกระบบเช่นเดียวกับ
แรงงานเกษตร แรงงานประมง หรือแรงงานสถานีบริการเชื้อเพลิงนั้น ท าให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะ
ไม่ได้ รับความคุ้มครองอย่างเช่นลูกจ้างตามที่กฎหมายแรงงานบัญญัติไว้  เช่น เ ร่ืองสิทธิ
ประกันสังคมของผู้รับงานไปท าที่บ้าน และเงินทดแทนต่างๆ รวมถึงการได้รับความคุ้มครองด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งถือว่า  
เป็นเร่ืองส าคัญ ที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านควรได้รับความคุ้มครองและการดูแลจากผู้จ้างงานอย่างเช่น
ลูกจ้างทั่วๆ ไป 

การที่พระราชบัญญัติได้ก าหนดให้ใช้ค าว่าผู้รับงานไปท าที่บ้าน อาจจะเป็นช่องว่างทาง
กฎหมายท าให้ผู้จ้างงาน ที่มีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่าผู้รับงานไปท าที่บ้านเอาเปรียบ
ลูกจ้างโดยไม่สนใจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของผู้รับงานไป
ท าที่บ้าน ซึ่งสถานที่ท างานของลูกจ้างอาจไม่มีความปลอดภัย เพราะไม่มีการท าความสะอาดหรือ
ฆ่าเชื้อโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง หรือโรคติดต่อมาจากบุคคลในครอบของผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ส่งผลให้การติดต่องานของผู้รับงานไปท าที่บ้านกับผู้จ้างงานในสถานประกอบกิจการลูกจ้างคน
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อ่ืนๆ อาจได้รับผลกระทบหรือโรคติดต่อได้จากผู้รับงานไปท าที่บ้าน นอกจากผลของงานที่ผู้จ้าง
งานสั่งให้ท าตามสัญญาเท่านั้น หากเกิดความเจ็บป่วยกับลูกจ้างในการท างาน ผู้จ้างงานก็ไม่ต้องรับ
ผิดเพราะผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่ใช่ลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน ทั้งๆ ที่ลักษณะของงานแตกต่างกัน
เฉพาะเร่ืองสถานที่ท างานของผู้รับงานไปท าที่บ้านเท่านั้น อนึ่ง ในพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความคุ้มครองลูกจ้างซึ่งหมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการ
ของนายจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม ผู้รับงานไปท าที่บ้านจึงได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัตินี้ แต่กฎหมายฉบับนี้ก็ยังมิได้บัญญัติความคุ้มครองลูกจ้างในกรณีเกิดโรคระบาด 
เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ไว้โดยตรง   
 3.1.3    พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

เน่ืองด้วยปัจจุบัน หมวด 8 ว่าด้วยเร่ือง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานมาตรา 100 ถึง มาตรา 107 ได้ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2553 แล้ว แต่ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2554 มาตรา 74 บัญญัติไว้ว่า ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือ
ระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น ากฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด 8 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาบังคับโดยอนุโลม  

ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 103 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้พิจารณาออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงที่
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อคุ้มครองลูกจ้างจากโรค  
ที่อาจขึ้นจากการท างาน ดังนี้ 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการ
ตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 

กฎกระทรวงฉบับนี้ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 
103 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน ซึ่งสาระส าคัญของ
กฎกระทรวง พอสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้48  
  (1)  นายจ้างต้องตรวจสุขภาพลูกจ้างก่อนรับเข้าท างานและเมื่อรับเข้าท างานแล้วต้อง
ตรวจสุขภาพคร้ังต่อไปอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
                                                           

48  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงาน
ตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547, ข้อ 3 และข้อ 9.    
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   (2)  นายจ้างต้องส่งผลการตรวจสุขภาพต่อพนักงานตรวจแรงงานภายในสามสิบวัน 
เมื่อพบว่าลูกจ้างเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท างาน  

จากกฎกระทรวง สามารถน ามาปรับใช้กับลูกจ้างช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้หวัด
ใหญ่ ค.ศ. 2009 ได้ เพื่อการป้องกันมิให้เชื้อลุกลามไปยังลูกจ้างคนอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบ
กิจการนายจ้างและพื้นที่ใกล้เคียง กรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้จะส่งผลให้เชื้อไข้หวัดใหญ่ 
ค.ศ.2009 ระบาดหนักในองค์กรหรือสถานประกอบกิจการจนยากแก่การป้องกัน 

2) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย            
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547  

กฎกระทรวงฉบับนี้ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 
103 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานให้
นายจ้างด าเนินการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสังเขป ดังนี้49 

  (1)  นายจ้างต้องจัดท าป้ายแจ้งว่า “ที่อับอากาศ อันตราย ห้ามเข้า” ในบริเวณทางเข้าออก
ของที่อับอากาศ 

    (2)  นายจ้างต้องตรวจสถานที่ท างานก่อนว่ามีบรรยากาศอันตรายหรือไม่ หากพบว่า
มีบรรยากาศอันตรายให้นายจ้างน าลูกจ้างออกจากบริเวณนั้น 

   (3)  นายจ้างต้องจัดหาชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยให้ลูกจ้างสวมใส่ในระหว่างการ
ท างาน 

จากกฎกระทรวง สามารถน ามาปรับใช้กับลูกจ้างช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 
ค.ศ. 2009 ได้ กล่าวคือ กรณีตรวจพบลูกจ้างที่ติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 นายจ้างต้องจัดให้
มีข้อความห้ามให้ลูกจ้างคนอ่ืนเข้าไปในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว จนกว่าจะมีการฆ่าเชื้อโรคและ
ตรวจสอบไม่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ลูกจ้างที่จะผ่าน
บริเวณดังกล่าวด้วย 

3) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว  
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549  

กฎกระทรวงฉบับนี้ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ .ศ. 2541 
มาตรา 103 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน

                                                           
49  กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547, ข้อ 3, 6, และ 7. 
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ให้นายจ้างด าเนินการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสังเขป ดังนี้50 

 (1)   นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้าท างานใหม่และลูกจ้างที่มีลักษณะงานเปลี่ยนไปจาก
เดิมและการท างานกระทบต่อสุขภาพอนามัย ใหไ้ด้รับการอบรบก่อนปฏิบัติงาน 

จากกฎกระทรวงข้อนี้สามารถน ามาปรับใช้กับลูกจ้างช่วงที่มีการระบาดของโรค
ไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ได้ กล่าวคือ นายจ้างสามารถจัดอบรมการป้องกันโรคในขณะที่ลูกจ้างเข้า
ท างานคร้ังแรก โดยอธิบายถึงการป้องกันโรคทั่วไป ซึ่งรวมถึงโรคระบาดในขณะที่ลูกจ้างท างาน 
พร้อมทั้งมีคู่มือให้ลูกจ้างปฏิบัติตามด้วย 

   (2)  นายจ้างต้องแต่งตั้งลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน โดยมี
หน้าที่ เช่น แจ้งความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการเพื่อหาแนวทางป้องกัน เป็นต้น 

จากกฎกระทรวงข้อนี้สามารถน ามาปรับใช้กับลูกจ้างช่วงที่มีการระบาดของโรค
ไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ได้ กล่าวคือ กรณีลูกจ้างติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 โดยพบหลังจากการ
ตรวจสุขภาพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมีหน้าที่รายงานต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้าพร้อมหาแนวทางแก้ไข
ให้แก่นายจ้างโดยเร็ว 

 (3)  นายจ้างต้องแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานของสถานประกอบกิจการ กรณีมีลูกจ้างท างานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป มีอ านาจหน้าที่
เสนอนโยบาย กฎหมาย มาตรการและแผนงานต่อนายจ้าง เพื่อวางแนวทางป้องกันไม่ให้ลูกจ้างประสบ
ความเจ็บป่วยจากการท างานไม่ว่าในระหว่างลูกจ้างด้วยกันเอง หรือการได้รับเชื้อจากบุคคลภายนอก    
ที่อาจมีเชื้อไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 เข้ามาแพร่กระจายในสถานประกอบกิจการได้ 

ทั้งนี้ นอกจากกฎกระทรวงที่บัญญัติขึ้นโดยรัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงานตามมาตรา 
103 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่กล่าวข้างต้น ยังคงมีกฎหมายซึ่งออกโดย
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน
ของลูกจ้าง ดังนี ้ 

1) ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ือง มาตรฐานและหลักเกณฑ์เพื่อ
ความปลอดภัยในการท างานในงานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล พ.ศ. 2541 

ประกาศกระทรวงฉบับนี้บัญญัติขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541)       
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานบรรทุก
                                                           

50  กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549, ข้อ 5, 9, 23 และ 25.  
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หรือขนถ่ายสินค้าเดินทะเล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจึงออกประกาศ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานในงานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล ดังนี้51 

   (1)  การบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกจ้าง นายจ้างต้อง
บรรทุกสินค้าอันตรายนั้นให้อยู่ในระวางเป็นการเฉพาะ ห้ามบรรทุกสินค้าอ่ืนปะปนในระวาง
เดียวกัน 

   (2)  นายจ้างต้องมีอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลลูกจ้างที่ได้รับการเจ็บป่วย 
รวมถึงจัดให้มีผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เช่น ควบคุมดูแลให้ลูกจ้างและ
ตรวจตราเคร่ืองป้องกันและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่ใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน 
เป็นต้น 

2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 

กฎกระทรวงฉบับนี้บัญญัติขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 6 และมาตรา 23 วรรคหนึ่งแห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจึง
ออกกฎกระทรวง โดยมีเจตนารมณ์ให้นายจ้างประกาศเวลาท างานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดย
ก าหนดเวลาเร่ิมต้นและเวลาสิ้นสุดของการท างานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาท างานของ    
แต่ละประเภทตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ               
ความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงจะมีเวลาท างานปกติวันหนึ่ง ไม่เกินเจ็ด
ชั่วโมง เช่น งานที่เกี่ยวกับงานที่ต้องท าใต้ดิน ใต้น้ า ในถ้ า ในอุโมงค์ หรือในที่อับอากาศ52  
 3.1.4    พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 

กรณีเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ระบาดนั้น ยังมีพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2523 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้เจ้าพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตรวจโรคติดต่อจากผู้เดินทางที่จะ
เดินทางเข้ามาในท่าอากาศยานไทย และผู้เดินทางทางบก ทางเรือจะต้องได้รับการตรวจโรคติดต่อ
ก่อนเข้ามาในประเทศไทยด้วย  รวมทั้งการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงโรคติดต่อในประเทศไทย ซึ่งโรค
ไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ถือว่าเป็นโรคติดต่อในพระราชบัญญัตินี้ โดยสรุปสาระส าคัญพอสังเขป 
ดังนี้53  

                                                           
51  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยใน

การท างานในงานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดนิทะเล พ.ศ. 2541,ข้อ 22, 29 และ 30. 
52  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541, ข้อ 2. 
53  พระราชบัญญัติโรคตดิต่อ พ.ศ. 2523, มาตรา 7, 8, 13 และ 14. 
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1) บุคลลทั่วไป หากพบการเจ็บป่วยหรือโรคติดต่อในบ้าน ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขทราบ 

2) กรณีเจ้าพนักงานสาธารณสุขพบการติดต่อโรคอันตรายในคนหรือสัตว์ มีสิทธิให้
บุคคลนั้น เข้ารับการตรวจโรคหรือควบคุมสัตว์ไว้สังเกตุอาการได้ รวมถึงมีอ านาจกักกันเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจนกว่าจะพ้นระยะติดต่อของโรคได้  

3) เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจเข้าตรวจโรคแก่ผู้เดินทาง ยานพาหนะ รวมถึงก าจัด
สิ่งใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในพาหนะนั้น  

4) เจ้าพนักงานสาธาณสุขต้องจัดให้ผู้ เดินทางจากเมืองท่าที่มีการแพร่ระบาดของโรค     
ได้รับการตรวจทางการแพทย์และแยกกักกันผู้ป่วยในสถานที่ที่ก าหนดไว ้

จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัตินี้ได้ให้อ านาจพนักงานสาธารณสุขในการประสานงาน
ป้องกันหรือตรวจสอบ และควบคุมไม่ให้โรคติดต่อระบาด โดยแจ้งค าสั่งให้ประชาชนหรือ             
ผู้ควบคุมยานพาหนะปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งจะไม่รวมถึงผู้ประกอบกิจการ นายจ้างต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ี และอาจส่งผลให้ลูกจ้างที่ท างานในสถานประกอบกิจการหรือในสถานที่ดังกล่าว
เช่น ท่าอากาศยาน อาจได้รับการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 จากผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
แต่อย่างไรก็ตามก็สามารถน าหลักดังกล่าวมาปรับใช้กับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ที่ระบาด
ในกลุ่มลูกจ้างได้  
 3.1.5    พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456   

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ก าหนดหน้าที่ให้นายจ้างด าเนินการในกรณีเกิดโรคร้าย
ระบาดในเรือที่จะเข้ามาส่งของในเขตราชอาณาจักรไทย ส าหรับการป้องกันโรคภยันตรายไว้ใน
กรณี ดังนี้54 

1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีอ านาจบังคับเรือที่เดินทางมาจากเมืองท่าที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคร้ายที่ติดต่อกันได้ ให้ไปอยู่ในด่านป้องกันโรคภยันตราย จนกว่าเจ้าพนักงานแพทย์
จะอนุญาตให้ปล่อยไปได้ 

2) ห้ามมิให้บุคคลที่ถูกกักในสถานีป้องกันโรคออกจากสถานที่นั้นก่อนได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานแพทย์ 

3) ถ้ามีบุคคลตายในสถานีป้องกันโรค เจ้าพนักงานแพทย์มีอ านาจสั่งให้เจ้าของเรือปลง
ศพผู้ตายตามที่เห็นสมควร 

4) เมื่อได้ส่งคนโดยสารขึ้นไว้ในสถานีป้องกันโรค เจ้าของเรือต้องด าเนินการฆ่าเชื้อ 
ในเรือดังกล่าว ตามขั้นตอนที่เจ้าพนักงานแพทย์เห็นสมควร 
                                                           

54  พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456, มาตรา 217, 233, 236, 237 และ 244.   
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5) การเอาสิ่งของออกจากเรือหรือสถานีป้องกันโรค ต้องมีการฆ่าเชื้อต่อสิ่งของ
ดังกล่าวนั้น ตามขั้นตอนที่เจ้าพนักงานแพทย์เห็นสมควร   

จากพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ก าหนดให้เรือและบุคคลที่อยู่ในเรือที่เดินทางจากเมือง
ท่าที่เกิดโรคติดต่อ ต้องถูกกักกันในสถานที่ ที่ก าหนดไว้ ซึ่งกฎหมายไม่ได้กล่าวถึงการคุ้มครอง
ลูกจ้างหรือคนงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในเรือที่มีการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงดังกล่าวจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายฉบับนี้ โดยบทบาทที่ส าคัญนั้นจะตกอยู่แก่เจ้าพนักงานแพทย์ที่มีอ านาจตรวจสอบเรือ
ของนายจ้างเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และยังมีอ านาจให้ลูกจ้างผู้ถูกกักกันออกจากเรือและบริเวณ
กักกันได้เพื่อน าส่งไปยังโรงพยาบาลในเขตของเมืองท่านั้นโดยให้พักอาศัยและรักษาอยู่ที่นั้นจนกว่า
เจ้าพนักงานแพทย์จะเห็นสมควรให้กลับไปที่เรือ เป็นต้น  

จะเห็นได้ว่าการขนส่งทางเรือเป็นพาหะของโรคที่เดินทางเข้ามาแพร่กระจายแก่ลูกจ้าง
ในเรือล าดังกล่าวได้ หากเรือได้ไปจอดหรือแวะเมืองท่าที่มีการแพร่ระบาดของโรค จนเป็นเหตุให้
ยากแก่การควบคุมโรคมิให้แพร่กระจายไปทั่วโลก ทั้งนี้ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองลูกจ้างกรณี
เกิดโรคระบาดนั้น มิได้บัญญัติคุ้มครองถึงลูกจ้างในธุรกิจขนส่งทางอากาศยานและการขนส่งทางบก
ด้วย ซึ่งถือเป็นช่องว่างที่ส าคัญ เพราะการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 มิได้ระบาด
โดยการขนส่งทางเรือเพียงทางเดียวเท่านั้น 
 3.1.7  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (หมวดแรงงานเด็ก) และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
พ.ศ. 2546 

ในส่วนการคุ้มครองลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก (ต่ ากว่า 18 ปี) และผู้สูงอายุ (สูงกว่า 60 ปี) เร่ือง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมนั้น  ในการท างานของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ เพียงแต่ก าหนดหน้าที่ให้นายจ้างต้อง  
แจ้งให้พนักงานตรวจแรงงานทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี     
เข้าท างาน และก าหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ชั่วโมงติดต่อกันหลังจากที่ลูกจ้างท างานมาแล้วไม่เกินสี่ชั่วโมง แต่ในสี่ชั่วโมงนั้นให้ลูกจ้างซึ่งเป็น
เด็กได้มีเวลาพักตามที่ก าหนด และห้ามมิให้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีท างานในระหว่างเวลา 22.00 
นาฬิกา ถึงเวลา 6.00 นาฬิกา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย และห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท างานล่วงเวลาหรือท างานในวันหยุดด้วย55   

ในแรงงานผู้สูงอายุถือว่าเป็นแรงงานประเภทหนึ่งซึ่งอยู่ในตลาดแรงงานและ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมิได้บัญญัติกฎหมายเพื่อคุ้มครองลูกจ้างผู้สูงอายุไว้เป็นการเฉพาะ
เหมือนลูกจ้างเด็ก หรือการคุ้มครองลูกจ้างเพศหญิง แต่มีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 บัญญัติ
                                                           

55  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 44, 45, 46, 47, 48. 
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คุ้มครองผู้สูงอายุไว้กว้างๆ เช่น ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่
จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ หรือ การอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอ่ืน 56 
ดังนั้น การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กและผู้สูงอายุในเร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับโรคระบาด จึงน าบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 มาใช้บังคับกับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กและ
ผู้สูงอายุด้วย แต่ปัจจุบันพระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติการคุ้มครองลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กและ
ผู้สูงอายุไว้เป็นกรณีพิเศษแต่อย่างใด  
 3.1.7    พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 บัญญัติคุ้มครองลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์

ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการท างาน ต่อเมื่อผู้ประกันตนต้อง
จ่ายเงินสบทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน และต้องอยู่ภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนวันรับ
บริการทางการแพทย์57 ในกรณีลูกจ้างได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 มิใช่เนื่องจากการท างาน
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ แบ่งเป็น 

 (1)  กรณีทั่วไป  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 เร่ืองหลักเกณฑ์ และอัตราส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องมาจากการท างาน ประกาศ ณ. วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2553 โดยอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 15(2) และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ 
ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่เลือกตามบัตรรับรองสิทธิ หรือ 
สถานพยาบาลเครือข่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

 (2)  กรณีฉุกเฉิน ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 เร่ือง หลักเกณฑ์และจ านวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 15 (2) และมาตรา 63 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งจ าเป็นต้อง
ได้รับการรักษาพยาบาลเป็นการด่วน สามารถเข้ารักษาในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนได้ดังนี้ 

   (ก)  ในสถานพยาบาลของรัฐ กรณีเป็นผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นโดยไม่จ ากัดจ านวนคร้ัง หรือกรณีเป็นผู้ป่วยในสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล
                                                           

56  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546, มาตรา 11. 
57  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, มาตรา 62. 
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ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นโดยไม่จ ากัดจ านวนคร้ัง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ยกเว้น
ค่าห้องและค่าอาหารเบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท 

   (ข)  ในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่าบริการทางการ
แพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาท โดยไม่จ ากัดจ านวนคร้ัง หรือกรณีเป็นผู้ป่วยใน ไม่ได้รักษา
ในห้องฉุกเฉิน เบิกได้วันละไม่เกิน 2,000 บาท แต่หากรักษาในห้องฉุกเฉิน เบิกได้วันละไม่เกิน 
4,500 บาท 

 (3)  เงินทดแทนการขาดรายได้ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ. 2533 
ก าหนดให้มีการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวันที่ใช้ค านวณเงินสมทบ 
โดยค านวณเฉลี่ยจากค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบเป็นเวลา 90 วัน ก่อนวันรับบริการ
ทางการแพทย์ ไม่ว่าระยะเวลานั้นจะติดต่อกันหรือไม่58 โดยจ่ายส าหรับประกันการเจ็บป่วยนอกงาน 
ในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างหยุดงานเพื่อรักษาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
หรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง แล้วแต่กรณี หรือสิทธิได้รับค่าจ้างดังกล่าวสิ้นสุดลง ก็จะ
จ่ายเท่ากับระยะเวลาที่คงเหลือ ส่วนกรณีได้รับค่าจ้างดังกล่าวน้อยกว่าเงินทดแทนการขาดรายได้ ก็
จะจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ในส่วนที่ยังขาดอยู่  และระยะเวลาการได้รับเงินทดแทนการขาด
รายได้ของผู้ประกันตน มีสิทธิได้รับครั้งละไม่เกิน 90 วัน และในระยะหนึ่งปีปฏิทินไม่เกิน 180 วัน 
เว้นแต่เป็นการเจ็บป่วยเร้ือรังตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงได้รับเกิน 180 วัน แต่ไม่เกิน 365 วัน     
นับแต่วันแรกที่ต้องหยุดงานตามค าสั่งแพทย์จนถึงวันสุดท้ายที่แพทย์ก าหนดให้หยุดหรือจนถึงวัน
สุดท้ายที่หยุดงาน กรณีกลับเข้าท างานก่อนครบก าหนดตามค าสั่งแพทย์59  

 (4)  ค่าท าศพ กฎหมายก าหนดให้จ่ายค่าท าศพ กรณีลูกจ้างที่เจ็บป่วยถึงแก่ความตาย
เป็นจ านวน 100 เท่า ของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ ารายวัน60  

2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ใน

อุปการะของลูกจ้าง ด้วยการก าหนดให้นายจ้างจ่ายเงินให้บุคคลดังกล่าวเมื่อลูกจ้างได้รับความ
เจ็บป่วย อันมีสาเหตุมาจากการท างานให้แก่นายจ้างและก าหนดให้มีกองทุนเงินทดแทนขึ้นโดยให้
นายจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุนดังกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักประกันในการจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างหรือ 
ผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้าง โดยก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทนให้แก่ลูกจ้าง 3 กรณีคือ ประสบ

                                                           
58  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, มาตรา 57. 
59  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, มาตรา 64. 
60  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, มาตรา 73. 
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อันตราย เจ็บป่วยและกรณีสูญหาย ในที่นี้จะขอกล่าวถึงความเจ็บป่วย หมายถึง การที่ลูกจ้างเจ็บป่วย
หรือถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเน่ืองจากการท างาน61  

 การเจ็บป่วยที่นายจ้างจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าทดแทนให้แก่ลูกจ้างนั้น จะต้อง
ปรากฏว่า เป็นการเจ็บป่วย หรือตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะ หรือสภาพของงานหรือ
เนื่องจากการท างาน ซึ่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ประกาศก าหนดชนิดโรค            
ซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพหรือเนื่องจากการท างาน ในประกาศกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม ซึ่งบัญญัติขึ้นโดยอาศัยอ านาจในมาตรา 6 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 ก าหนดให้โรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการท างาน 
รวมถึงโรคอ่ืนๆ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการท างาน62 

อันมีความหมายรวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ที่ลูกจ้างติดเชื้ออันเนื่องมาจากการท างานด้วย 
   ลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการท างาน มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังนี้ 
     (1)  ค่าทดแทน เช่น ร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือน ส าหรับกรณีที่ ลูกจ้าง            

ไม่สามารถท างานติดต่อกันได้เกินสามวัน หรือร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือน ส าหรับกรณีที่
ลูกจ้างถึงแก่ความตาย ซึ่งค่าทดแทนกรณีดังกล่าวนายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่ไม่สามารถท างาน
ได้ไปจนตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถท างานได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี63 และกรณีลูกจ้างที่ได้รับ
ค่าจ้างรายวัน หากเจ็บป่วยติดต่อกันเกินสามวัน การค านวณค่าทดแทน ตามประกาศกระทรวง
แรงงาน เร่ือง ก าหนดระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนและหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณค่าจ้างราย
เดือน ซึ่งบัญญัติขึ้นโดยอาศัยอ านาจในมาตรา 6 และมาตรา 18 (2) (3) วรรคสอง วรรคสาม และ
วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 บัญญัติให้ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน             
การค านวณค่าทดแทน เท่ากับอัตราค่าจ้างรายวันในวันที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือ
สูญหายคูณด้วยยี่สิบหก64  

    (2)  ลูกจ้างยังมีสิทธิในค่ารักษาพยาบาลตามเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น แต่ไม่เกิน
สี่หมื่นห้าพันบาท65 และกรณีที่ค่ารักษาพยาบาลเกินจ านวนดังกล่าว กฎกระทรวงก าหนดอัตรา                 

                                                           
61  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537, มาตรา 5. 
62  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ก าหนดชนิดโรคซ่ึงเกิดขึ้นตามลักษณะหรือ

สภาพของงานหรือเนื่องจากการท างาน ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550, ข้อ 8.  
63  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537, มาตรา 18. 
64  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนและหลักเกณฑ์และวิธีการ

ค านวณค่าจ้างรายเดือน ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547, ข้อ 6 (2). 
65  กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2551, ข้อ 2. 
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ค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 255166 ซึ่งบัญญัติขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 
และมาตรา 13 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่ารักษา 
พยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นเพิ่มอีกไม่เกินหกหมื่นห้าพันบาท หากลูกจ้างเจ็บป่วยอย่างอ่ืน
ซึ่งรุนแรงหรือเร้ือรัง ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอ่ืน
ซึ่งรุนแรงและเร้ือรัง พ.ศ. 2549 ซึ่งบัญญัติขึ้นโดยอาศัยอ านาจในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 เช่น บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยรุนแรงจ าเป็นต้องรักษาตัวในหอผู้ป่วยหนักไม่น้อยกว่า   
10 วัน เป็นต้น67 

 (3)  ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างาน โดยให้นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามความจ าเป็น 
แต่ไม่เกินสองหมื่นบาทต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 1 คน68  

  (4)  ค่าท าศพ เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพของลูกจ้างที่เจ็บป่วยจนถึงแก่
ความตาย และกฎหมายก าหนดไว้ว่าให้จ่ายแก่ลูกจ้างหนึ่งร้อยเท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ า
รายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน โดยไม่ได้ก าหนดให้จ่ายเป็นร้อยละอย่างค่าทดแทน
ประเภทอ่ืนๆ69  

 ทั้งนี้  กฎหมายยังได้ก าหนดไว้ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินหรือประโยชน์ตาม
พระราชบัญญัตินี้และไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้ตามกฎหมายอ่ืน 70 

หมายความว่าลูกจ้างที่เจ็บป่วย มีสิทธิได้รับเงินตามกฎหมายประกันสังคมด้วย 
   ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ากฎหมาย        

ได้ก าหนดเร่ืองเงินทดแทนกรณีต่างๆ เพื่อคุ้มครองลูกจ้างในกรณีเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการ
ท างานแล้ว แต่กรณีลูกจ้างรายวันการก าหนดค่าทดแทนตามข้อ 1 นั้น ลูกจ้างรายวันมีสิทธิได้รับ          
ค่าทดแทน ในอัตราร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายวันคูณด้วยยี่สิบหก ซึ่งเป็นจ านวนน้อย และจะเป็น
อัตราที่เหมาะสมหรือไม่ เมื่อค านึงถึงอัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้นเร่ือยๆ ในปัจจุบัน 

 
 
 

                                                           
66   กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2551, ข้อ 3 (7). 
67  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซ่ึงรุนแรงและเรื้อรัง     

พ.ศ. 2549, ข้อ 2 (2.3). 
68  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537, มาตรา 15. 
69  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537, มาตรา 16. 
70  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537, มาตรา 7. 
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3.2  มาตรฐานการคุ้มครองตามองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labor Organization) 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศให้ความส าคัญในการคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกจ้าง        
ในแต่ละประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศสมาชิก ต้องตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญในการให้
ความคุ้มครองลูกจ้างในประเทศของตน รวมทั้งแรงงานข้ามชาติที่เดินทางเข้ามาประกอบแรงงาน     
ในประเทศของตนให้ได้รับความคุ้มครองด้วย71 เช่น เร่ืองสุขภาพและความปลอดภัย ประเทศสมาชิก
ควรมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันแรงงานทุกประเภทไม่ต้องรับความเสี่ยงต่อสุขภาพ กรณีเกิด
การเจ็บป่วย รวมทั้งแรงงานข้ามชาติควรได้รับการคุ้มครองจากความเจ็บป่วยซึ่งไม่มีอยู่ในประเทศ
บ้านเกิดของตน และให้การอบรมโรคภัยจากการท างานและอาจเกิดขึ้นในระหว่างการท างาน 
โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่หลบหนีเข้าประเทศ โดยไม่ได้รับการตรวจความเจ็บป่วยว่ามีการ      
ติดเชื้อหรือไม่ ซึ่งความเป็นอยู่และการด ารงชีวิต อาจไม่มีอนามัยอย่างเพียงพอ ท าให้อาจ เป็น
ตัวแปลส าคัญที่ท าให้การควบคุมโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 มีการควบคุมได้ยากขึ้น และโรค
อาจมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์จนเป็นเหตุให้เกิดโรคระบาดใหม่ นอกเหนือจากโรคไข้หวัดนก และ
ไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยไม่มีแนวโน้มว่าโรคดังกล่าวจะถูกก าจัดได้ในโลกสังคม
แรงงานทั่วโลก อีกทั้ง การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างแรงงานในชาติของตนกับแรงงานข้ามชาติ ท าให้
การด าเนินงานด้านมาตรฐานแรงงาน ซึ่งถือปฏิบัติอยู่ในสมาชิกขององค์การไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ทั้งนี้ โรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น สามารถติดต่อกันได้ระหว่าง
คนสู่คนโดยการสัมผัสหรือระบบทางเดินหายใจ ซึ่งติดต่อกันได้ง่าย การท างานของลูกจ้างนั้น หากนายจ้าง
ไม่มีมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการท างานของลูกจ้าง         
โดยแบ่งการคุ้มครองเป็นกรณีอย่างเพียงพอ  เพื่อคุ้มครองลูกจ้างไม่ให้ติดเชื้อโรคระบาดที่อาจเกิด
ขึ้นกับลูกจ้างในทุกช่องทางแล้ว อาจท าให้ธุรกิจของนายจ้างต้องประสบสภาพชะลอตัวและเสียหายได้ 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ไห้ความคุ้มครองเร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานของลูกจ้าง  ทั้งอนุสัญญาซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ าโดยเป็นการตกลง
กันระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิก กับองค์กรนายจ้างและองค์การแรงงานจากประเทศสมาชิก
และข้อแนะ ที่ถือเป็นแนวปฏิบัติไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายแต่เป็นเคร่ืองมือที่ให้การชี้น าที่
เฉพาะเจาะจงต่อวิถีปฏิบัติทางกฎหมาย และการด าเนินการของประเทศต่างๆ และการรณรงค์        
ในระดับนานาชาติ โดยปกติข้อแนะจะก าหนดมาพร้อมกับอนุสัญญาฉบับใดฉบับหนึ่งเพื่อเป็นบท

                                                           
71  มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิแรงงานข้ามชาติ .  (2008).  แนวทางส าหรับผู้ก าหนด

นโยบายและผู้ปฏิบัติในเอเชียและแปซิฟิก เจนีวา ส านักแรงงานระหว่างประเทศ.  หน้า 35. 
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เสริมอนุสัญญานั้น โดยมีอนุสัญญาและข้อแนะที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ดังน้ี  
 3.2.1   อนุสัญญาฉบับที่ 155 ว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างาน ค.ศ. 1981 
(พ.ศ. 2524) 

รัฐสมาชิกที่ให้สัตยาบัน สามารถยกเว้นการปฏิบัติตามอนุสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน
ได้ หากมีอุปสรรคเฉพาะบางประการ แต่ต้องปรึกษาหารือกับองค์กรผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างที่
เกี่ยวข้องแล้ว  ส่วนวัตถุประสงค์ของอนุสัญญานี้ ก าหนดให้รัฐสมาชิกต้องจัดท านโยบายแห่งชาติ 
เร่ือง ความปลอดภัยในการท างาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท างาน โดยค านึงถึงสภาพ
ภายในประเทศ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเนื่องจากที่เกี่ยวพันหรือที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาท างาน 
โดยลดสาเหตุแห่งอันตรายที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีน้อยที่สุด เท่าที่จะกระท าได้
ตามสมควร  

อนุสัญญาฉบับที่ 155 มีข้อก าหนดให้รัฐสมาชิกด าเนินการ เพื่อป้องกันโรคและความ
เจ็บป่วย ที่เกิดจากการท างาน ดังนี้72 

1) การก าหนดนโยบายของรัฐสมาชิก ดังนี้ 
    (1)  นโยบาย ต้องระบุถึงความรับผิดชอบและหน้าที่เร่ือง ความปลอดภัย สุขภาพ

อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ของนายจ้าง และลูกจ้าง โดยค านึงถึงสภาพปฏิบัติใน
ประเทศ 

 (2)  การบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานต้องมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งต้องก าหนดโทษให้
เหมาะสมเมื่อมีการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับ 

2) หน้าที่ของนายจ้าง 
    (1)  นายจ้างต้องด าเนินการแจ้งโรคจากการท างาน และจัดท าสถิติประจ าปีด้านโรค

จากการท างาน สอบสวนกรณีเกิดโรคจากการท างานเพื่อให้เห็นถึงสถานการณ์ร้ายแรง  มีมาตรการ
เพื่อป้องกันโรค ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างท างาน หรือเกี่ยวเนื่องกับการท างาน  

   (2)  นายจ้างต้องจัดหาชุดป้องกันและอุปกรณ์อย่างเพียงพอตามความจ าเป็น เพื่อ
ป้องกันผลร้ายต่อสุขภาพ 

 
 

                                                           
72  Convention No.155 Concerning Occupational Safety and Health Convention 1981, Section 1, 6, 9, 

11, 16 , 19.   
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3) หน้าที่ของลูกจ้าง 
     (1)  ลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้างต้องให้ความร่วมมือกับนายจ้างในเร่ือง ความปลอดภัยและ

สุขภาพอนามัยในการท างาน 
 (2)  ลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้างต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอเกี่ยวกับมาตรการที่

นายจ้าง น ามาด าเนินการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสุขภาพในการท างาน 
 (3)  ลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้างต้องได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมเร่ืองความปลอดภัยและ

สุขภาพอนามัยในการท างาน 
 (4)  ลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง รายงานต่อนายจ้างถึงเหตุอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตและ

สุขภาพของตนเอง และนายจ้างต้องจัดการแก้ไขตามความจ าเป็น โดยนายจ้างไม่สามารถเรียกร้อง
ให้ลูกจ้างกลับไปท างาน ซึ่งยังมีเหตุอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตหรือสุขภาพได้ 
 3.2.2    อนุสัญญาฉบับที่ 161 ว่าด้วยการบริการอาชีวอนามัย ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) 

อนุสัญญานี้ ได้ก าหนดให้มีหน่วยบริการด้านอาชีวอนามัย ซึ่งให้ค าแนะน าทางด้านการ
จัดการให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและถูกหลักอาชีวอนามัยแก่นายจ้างและลูกจ้าง 
โดยหน่วยบริการนี้ มีหน้าที่ก าหนดถึงภาวะอันตรายสุขภาพในที่ท างาน ตรวจสภาพแวดล้อม         
ในสถานประกอบกิจการ และแนะน าการวางแผนและการจัดการองค์การของสถานประกอบกิจการ 
รวมถึงให้ค าแนะน าด้านอาชีวอนามัย73 
 3.2.3    อนุสัญญาฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย        
ในการท างาน ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) 

รัฐสมาชิกที่ให้สัตยาบันสามารถบอกเลิกการให้สัตยาบันได้ หลังสิ้นสุดระยะเวลาสิบปี
นับจากวันที่อนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นคร้ังแรก วัตถุประสงค์ของอนุสัญญานี้ต้องการ
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน
การได้รับบาดเจ็บ การเกิดโรค และการเสียชีวิตจากการท างาน โดยมีการร่วมปรึกษาหารือกับ
องค์กรผู้แทนข้างมากที่สุดของนายจ้างและของลูกจ้างในการพัฒนานโยบายแห่งชาติ ระบบ
แห่งชาติ และแผนงานแห่งชาติ ดังนี้74 

 
 
 

                                                           
73  Convention No.161 Occupational Health Services 1985, Section 5. 
74   Convention No.187 Promotional Framework for Occupational Safety and Health 2006, Section 2, 

3, 4, 5.  
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1) นโยบายแห่งชาติ 
 (1)  รัฐสมาชิกต้องส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีต่อสุขภาพอนามัยและ      

มีความปลอดภัย โดยก าหนดเป็นนโยบายแห่งชาติให้มีความสอดคล้องตามแนวปฏิบัติและสภาพ
ภายในประเทศรัฐสมาชิก 

   (2)  รัฐสมาชิกต้องส่งเสริมและก่อให้เกิดความคืบหน้าในทุกระดับที่ เกี่ยวข้อง         
กับสิทธิของลูกจ้างในการมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีต่อสุขภาพอนามัยและมีความปลอดภัย 

2) ระบบแห่งชาติ 
    (1)  รัฐสมาชิกมีกฎหมายและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยและสุขภาพ

อนามัยในการท างาน 
 (2)  รัฐสมาชิกมีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างาน 

บริการต่างๆ ด้านอาชีวอนามัย ตามกฎหมายและแนวปฏิบัติภายในประเทศ 
3) แผนงานแห่งชาติ 
   (1)  รัฐสมาชิก มีส่วนช่วยคุ้มครองลูกจ้าง เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บ การเกิดโรค

และการเสียชีวิตจากการท างาน 
 (2)  แผนงานแห่งชาติต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมีการรับรองจากรัฐบาล

ของรัฐสมาชิก 
 3.2.4   ข้อแนะฉบับที่ 164 เร่ืองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ค.ศ.1981 
(พ.ศ. 2524)  

ข้อแนะฉบับนี้ มีการขยายขอบเขตให้มากที่สุดของอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยในการท างาน ค.ศ. 1981 โดยน าไปใช้กับสถานประกอบกิจการทุกสาขาและลูกจ้าง
ทุกประเภท และมีการขยายค าว่า “สุขภาพ” ที่เกี่ยวเนื่องกับการท างาน มิได้หมายถึงเพียงเฉพาะการ
ปลอดจากโรคหรือความเจ็บป่วยเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงองค์ประกอบทางร่างกายและจิตใจที่
ส่งผลต่อสุขภาพ ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับความปลอดภัยและสุขลักษณะในการท างาน ดังนั้น เพื่อให้
บังเกิดผลตามนโยบายในมาตรา 4 ของอนุสัญญา หน่วยงานของรัฐสมาชิกควรด าเนินการดังนี้75 

1) มีข้อบังคับ หรือบทบัญญัติทางกฎหมาย ด้านความปลอดภัยสุขภาพอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

2) ในสถานประกอบการกิจการของนายจ้าง 
     (1)  จัดให้มีการใช้มาตรการต่างๆ ด้านความปลอดภัยและสุขภาพในการท างาน        

มีชุดป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามความจ าเป็น  รวมถึงมีการ
                                                           

75  Recommendation No.164 Concerning Occupational Safety and Health 1981, Article 1, 3, 4.  
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ประกาศแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกจ้างทราบถึงการเตรียมการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยในการท างาน 

 (2)  มีการแต่งตั้งตัวแทนด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง และมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อให้ค าแนะน าลูกจ้างเฉพาะปัญหาด้าน   
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย 

 (3)  ห้ามด าเนินมาตรการที่เป็นอคติต่อลูกจ้าง เนื่องจากลูกจ้างคนนั้นร้องเรียนนายจ้าง
ว่าละเมิดข้อก าหนดกฎหมายในด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
 3.2.5   ข้อแนะฉบับที่ 197 ว่าด้วยเร่ืองกรอบงานส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย     
ในการท างาน ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) 

ข้อแนะฉบับนี้ มีการขยายขอบเขตให้มากที่สุดของอนุสัญญาฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบ
การส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างาน ค .ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) ในเร่ือง
นโยบายแห่งชาติ ระบบแห่งชาติ แผนงานแห่งชาติ บันทึกข้อมูลสถานการณ์แห่งชาติ และ        
ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ ดังนี้76 

1) นโยบายแห่งชาติ ตามอนุสัญญาฉบับนี้ควรค านึงถึงส่วนที่ 2 ของอนุสัญญาฉบับที่ 
155 ว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างาน ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) ตลอดจนสิทธิ 
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของลูกจ้าง นายจ้างและรัฐบาล 

2) ระบบแห่งชาติ เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บ การเกิดโรค และการเสียชีวิตจากการ
ท างาน ระบบแห่งชาติควรมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองลูกจ้างทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกจ้าง
ในภาคที่มีความเสี่ยงสูง และคนงานกลุ่มเปราะบาง เช่น ลูกจ้างผู้เยาว์ ผู้สูงอายุ และผู้อพยพ เป็นต้น 

3) แผนงานแห่งชาติ ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งหลักการด้านการประเมินและการจัดการ
ความเสี่ยงและอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสถานที่ท างาน ควรชี้ชัดถึงล าดับความส าคัญใน
การปฏิบัติ ซึ่งควรได้รับการทบทวนเป็นระยะและปรับให้ทันสถานการณ์ 

4) บันทึกข้อมูลสถานการณ์แห่งชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการก าหนดและทบทวน
แผนงานแห่งชาติ เช่น กฎหมายและข้อบังคับ การจัดอบรมด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
ในการท างาน มีบริการอาชีวอนามัยตามกฎหมายและแนวปฏิบัติภายในประเทศ ให้ครอบคลุมถึงการ
ได้รับบาดเจ็บและการเกิดโรคจากการท างาน จัดท าสถิติโรคและการได้รับบาดเจ็บจากการท างาน 

                                                           
76   Recommendation No.197 Concerning Promotional Framework for Occupational Safety and Health 

2006, Article 1, 2, 3, 4, 5.    
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รวมถึงมีแผนงานและนโยบายด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างานขององค์กร
นายจ้างและองค์กรลูกจ้าง เป็นต้น 

ตามอนุสัญญาและข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศข้างต้น ได้ก าหนดนโยบาย
และวางแนวทางการป้องกันเร่ืองสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้างในกรณีเกิดอันตรายต่อ
สุขภาพของลูกจ้างและก่อให้เกิดโรคหรือความเจ็บป่วยในสถานประกอบกิจการให้แก่รัฐสมาชิก    
เพื่อใช้ด าเนินการในประเทศของตน โดยวางรูปแบบและมาตรการเพื่อให้นายจ้างด าเนินการ จัดท า
มาตรการเพื่อคุ้มครองลูกจ้างอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มาตรการที่ก าหนดไว้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานคุ้มครองลูกจ้าง โดยรัฐสมาชิกอาจก าหนดเป็นกฎหมายและ
ข้อบังคับให้นายจ้างปฏิบัติตาม และมีบทลงโทษนายจ้างที่ไม่ด าเนินการด้วย 

 
3.3 มาตรการทางกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 
 3.3.1   ประเทศในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) 

1) ประเทศอังกฤษ 
ลูกจ้างในประเทศอังกฤษ จะได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดต่อโรค

ไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ตามพระราชบัญญัติอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน พ.ศ. 2517 
(ค.ศ. 1974) โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

    (1)  หน้าที่ของนายจ้าง77  
              (ก) จัดเตรียมสถานที่ท างาน และระบบการท างานที่มีความปลอดภัยและ
ปราศจากปัจจัยเสี่ยงต่ออาชีวอนามัยของลูกจ้าง 

          (ข) ให้ข้อมูลข่าวสาร การสอนงาน การฝึกอบรมลูกจ้าง เพื่อให้เกิดความมั่นใจใน
เร่ืองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของลูกจ้างทุกคน 

           (ค) จัดและบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อการ
ท างานตลอดจนการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน การจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 (2)  หน้าที่ของลูกจ้าง  
           (ก) รับผิดชอบในเร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของตนเองและของผู้อ่ืน       

ที่อาจได้รับอันตราย เน่ืองจากการท างานของตน 
            (ข) เอาใจใส่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบกิจการ ซึ่งถูกก าหนด

ขึ้นตามกฎหมาย รวมทั้งให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการด าเนินการต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด  
                                                           

77  Dewis, M.  (1978).  The law on Health and Safety at Work.  p. 164.  
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   (3)  มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดเร่ืองนโยบายความปลอดภัยว่า ให้นายจ้างที่มีลูกจ้าง

ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จะต้องจัดท าหรือเขียนนโยบายความปลอดภัยในการท างานขึ้นและแจ้งให้ลูกจ้าง
ทราบโดยทั่วกัน นโยบายความปลอดภัยจะต้องระบุถึงการปรับปรุงด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับ
สุขภาพในการท างานของลูกจ้าง รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอนการด าเนินการเพื่อให้
บรรลุซึ่งนโยบายที่ก าหนดไว้78 

 (4)  คณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน 
คณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน มีหน้าที่ทบทวนประสิทธิผลของการ

ฝึกอบรมลูกจ้างด้านความปลอดภัย การทบทวนนโยบายความปลอดภัย และการเสนอข้อแก้ไข
ต่างๆ การเป็นผู้ประสานงานระหว่างสถานประกอบกิจการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในส่วนของอ านาจ
หรือสิทธิต่างๆ นั้น เน่ืองจากไม่มีการก าหนดอ านาจเฉพาะแต่อย่างใดไว้คณะกรรมการชุดนี้ จึงอาจ
ท าการตรวจตราการท างานได้ต่อเมื่อได้รับการยินยอมจากผู้บริหารของสถานประกอบกิจการนั้นๆ แล้ว79 

  (5)  หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและด าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างานของลูกจ้าง คือ ส านักงานบริหารสุขภาพและความปลอดภัย (The 
Health and Safety Executive) ซึ่งมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและมีหน้าที่แนะน าให้คณะกรรมการความ
ปลอดภัยในการท างานปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือก าหนดเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พัฒนาความรู้ทางวิชาการและศึกษาเร่ือง
ความเสี่ยง ผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการทั้งหลาย รวมทั้ง
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโรคหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการท างาน80 

  (6)  บทก าหนดโทษ 
พระราชบัญญัตินี้ ได้ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานในการออกหนังสือเตือน  หรือ

แจ้งต่อผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการปรับปรุงหรือหาทางป้องกันอุบัติเหตุไว้ 2 ลักษณะดังต่อไปนี้81  

                                                           
78  สุรพล คล้ายเนตร. (2538). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในงาน

อุตสาหกรรม.  หน้า 134. 
79  ปรียวิชญา แสนวิเศษ.  (2545).  กฎหมายกับการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม   

ในการท างาน.  หน้า 112. 
80  แหล่งเดิม.  หน้า115. 
81  สุรพล คล้ายเนตร.  เล่มเดิม.  หน้า 140. 
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            (ก) การเขียนใบเตือนเพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  ในกรณีที่เห็นว่าบุคคลมี
ความผิดทางกฎหมายหรือเคยท าผิดมาแล้วในอดีตและมีแนวโน้มว่าอาจจะกระท าผิดซ้ าอีก 

           (ข) การเขียนใบเตือนเพื่อสั่งห้ามการท างาน ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามี
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บอย่างรุนแรงต่อลูกจ้าง และความเสี่ยงนั้นอาจมีผลเกิดขึ้นทันที 

2) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ลูกจ้างในประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการระบาดของ

โรคติดต่อโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน 
พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) ดังนี้82 

    (1)  หน้าที่ของนายจ้าง  
          (ก) ปิดประกาศในที่ลูกจ้างเห็นได้ง่าย เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่ก าหนดไว้  

เรียกร้องให้ลูกจ้างทุกคนปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับในการท างาน รวมถึงจัดหาเคร่ืองป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลตามข้อบังคับ  

           (ข) ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่  ในการค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุ ตามข้อ
ร้องเรียนของลูกจ้าง 

 (2)  หน้าที่ของลูกจ้าง 
           (ก) มีสิทธิร้องเรียนต่อกองอ านวยการบริหารความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ในการท างาน เนื่องจากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามกฎหมาย 
           (ข) มีสิทธิคัดค้านมาตรฐานที่นายจ้างประกาศใช้ และสามารถเสนอข้อคิดเห็น

ในการก าหนดมาตรฐานในสถานประกอบกิจการ 
         (ค) มีสิทธิทราบผลการขอผ่อนปรนในกรณีที่นายจ้างหรือลูกจ้างไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานที่กฎหมายก าหนดไว้ และมีสิทธิอุทธรณ์ผลการติดสินของกองอ านวยการบริหาร        
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างานในกรณีดังกล่าว 

  (3)  มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
มาตรฐานได้ก าหนดขึ้นโดยกองอ านวยการบริหารความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ในการท างาน แบ่งเป็น 
           (ก) มาตรฐานเฉพาะกิจ มีผลบังคับใช้ในกรณีที่ก าหนดไว้เท่านั้น  
           (ข) มาตรฐานเร่งด่วนฉบับชั่วคราว เป็นมาตรฐานก าหนดขึ้น เพื่อคุ้มครอง

ลูกจ้างในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าลูกจ้างต้องสัมผัสสารที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกายเป็น

                                                           
82  C. Richard Anderson.  (1975).  OSHA and Accident Control Through Training.  p. 16. 
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อย่างมาก มาตรฐานนี้มีผลบังคับใช้ทันที และเมื่อพ้นก าหนด 6 เดือน นับแต่ประกาศใช้ จะมีการ
ก าหนดมาตรฐานถาวรขึ้นมาแทนที่  

   (3)  มาตฐานถาวร เป็นมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้ทดแทนมาตรฐานเร่งด่วนฉบับ
ชั่วคราว และมาตรฐานเฉพาะกิจ 

     (4)  กองอ านวยการบริหารความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในการท างาน    
           (ก) มีหน้าที่ตรวจตรารัฐต่างๆ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยและ

และอนามัยในการท างาน พ.ศ. 2513 
    (ข) มีหน้าที่ตรวจตรารัฐต่างๆ ให้ปฏิบัติตามแผนงานด้านความปลอดภัยและ

สุขภาพอนามัยของรัฐนั้นๆ ซึ่งได้รับการรับรองจากกองอ านวยการบริหารความปลอดภัย และ
สุขภาพอนามัยในการท างาน 

    (5)  บทก าหนดโทษ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
           (ก) ความผิดเล็กน้อย  เป็นความผิดเฉพาะที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดโทษที่จะต้อง

ชดใช้เป็นเงิน เพียงแต่มอบหมายโดยไม่ได้ก าหนดเวลาในการที่จะท าให้เหตุนั้นบรรเทาลง 
           (ข) ความผิดที่ไม่รุนแรง กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ แต่มีค าพิพากษาของศาลที่

ตัดสินว่า เป็นการกระท าความผิด ซึ่งโทษสูงสุดของการกระท าความผิดดังกล่าวนี้  คือ ปรับเป็นเงิน 
7,000 ดอลลาร์83 แต่ต้องไม่ใช่ความผิดที่ท าให้เกิดความตาย หรือเป็นอันตรายร้ายแรงต่อลูกจ้าง 

           (ค) ความผิดที่รุนแรง การกระท าความผิดนี้ มีผลท าให้เกิดความตายหรืออันตราย
ร้ายแรงต่อร่างกาย โทษสูงสุด คือ ปรับเป็นเงิน 7,000 ดอลลาร์  

        (ฆ) การกระท าความผิดซ้ า กรณีกระท าความผิดเล็กน้อย ความผิดที่ไม่รุนแรง 
หรือความผิดที่รุนแรง ถ้านายจ้างได้กระท าความผิดนั้นซ้ าอีกเป็นคร้ังที่สอง จะต้องรับโทษสูงสุด
คือ ปรับเป็นเงิน 7,000 ดอลลาร์ 

          (ง) การกระท าความผิดโดยจงใจ เป็นการกระท าความผิดโดยจงใจหรือรู้อยู่แล้ว  
แต่จงใจเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องรับโทษสูงสุดปรับเป็นเงิน 7,000 ดอลลาร์  

        (จ) กระท าความผิดทางอาญา กรณีเป็นการกระท าความผิดโดยจงใจ ในส่วนที่
เกี่ยวกับมาตรฐาน กฎ ค าสั่งหรือข้อบังคับ ซึ่งมีผลท าให้ลูกจ้างถึงแก่ความตาย มีโทษปรับไม่เกิน 
250,000 ดอลลาร์ หรือปรับ 500,000 ดอลลาร์ ในกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล มีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 
เดือน ส าหรับความผิดคร้ังแรก หรือปรับไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์ และมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 

                                                           
83  1 ดอลลาร์เท่ากับ 31.98 บาทไทย,  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารแห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 1 

มิถุนายน 2555, จาก http://www.bot.or.th/Thai/Pages/BOTDefault.aspx 
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ส าหรับความผิดคร้ังที่สอง ทั้งนี้ นายจ้างยังต้องรับผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดอันตรายเป็นเหตุให้
ลูกจ้างถึงแก่ความตาย ในสถานที่ท างานภายใต้กฎหมายมลรัฐและกฎหมายท้องถิ่นอีกด้วย 
 3.3.2   ประเทศในระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) 

1) ประเทศญ่ีปุ่น  
  ลูกจ้างในประเทศญ่ีปุ่น จะได้รับความคุ้มครองในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่สามารถน าไปใช้ในสถานประกอบกิจการในกรณีที่เกิดการ
ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย พ.ศ. 
2515 (ค.ศ. 1972) ดังนี้ 

    (1)  หน้าที่นายจ้าง84 
            (ก) นายจ้างต้องจัดให้มีแพทย์ในสถานประกอบกิจการ เพื่อดูแลอนามัย และ  

ให้ค าแนะน า แก่ลูกจ้างในการท างาน  
           (ข) นายจ้างต้องให้ความส าคัญด้านอนามัยของลูกจ้าง โดยการควบคุมการ

ท างานอย่างเหมาะสม  
          (ค) นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบทางการแพทย์แก่ลูกจ้าง ตามขั้นตอนที่

กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ 
         (ฆ) นายจ้างพยายามรักษาอนามัยโดยใช้ผลการตรวจสอบทางการแพทย์ที่ได้

แจ้งตามข้อก าหนด และการแนะแนวทางด้านอนามัยตามข้อก าหนด 
          (ง) ห้ามนายจ้าง อนุญาตลูกจ้างที่เป็นโรค ที่สามารถติดต่อกันได้ ท างานใน

สถานประกอบกิจการ 
          (จ) นายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมด้านอนามัย การให้ค าปรึกษา และบริการอ่ืนๆ 

ที่เป็นระบบ เพื่อส่งเสริมการรักษาอนามัยของลูกจ้าง 
        (ฉ) นายจ้างต้องจัดให้สถานที่ท างานมีความปลอดภัยและอนามัย ที่ไม่เป็น

อันตรายต่อลูกจ้าง 
 (2)  หน้าที่ของลูกจ้าง85 
            (ก) ลูกจ้างต้องได้รับการตรวจทางการแพทย์ที่นายจ้างจัดขึ้น แต่กรณีที่ลูกจ้าง

ไม่ประสงค์จะเข้ารับการตรวจโดยแพทย์ที่นายจ้างจัดขึ้น ลูกจ้างต้องส่งผลการตรวจสอบทาง
การแพทย์ จากแพทย์ที่มีการตรวจเทียบเท่ากับการตรวจของแพทย์ที่นายจ้างจัดขึ้น 

                                                           
84  Industrial Safety and Health Act 1972, Section 13, 65, 66, 68, 71.  
85  Industrial Safety and Health Act 1972, Section 65, 69(2). 

DPU



56 
 

    (ข) ลูกจ้างต้องพยายามรักษาและส่งเสริมอนามัยของตน ตามข้อก าหนดของ
นายจ้าง 

 (3)  มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน86 
           (ก) มีการแต่งตั้งแพทย์ด้านอุตสาหกรรม โดยมีหน้าที่จัดการดูแลอนามัยของ

ลูกจ้างและด าเนินการเร่ืองต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงสาธารณสุข  
           (ข) แพทย์ด้านอุตสาหกรรมอาจให้ค าแนะน าที่จ าเป็นเกี่ยวกับการดูแลอนามัย

ของลูกจ้างแก่นายจ้าง ตามที่เห็นว่าจ าเป็นแก่การรักษาอนามัยของลูกจ้าง 
 (4)  คณะกรรมการด้านความปลอดภัย87  
           (ก) นายจ้างต้องจัดตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

แต่ละแห่งตามขนาดและในอุตสาหกรรมที่ระบุไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีการตรวจสอบและ
พิจารณาและเสนอความเห็นไปยังนายจ้าง ในเร่ืองดังต่อไปนี้  

         (ข) เร่ืองที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของลูกจ้าง 
         (ค) การตรวจสุขภาพในการรักษาและการส่งเสริมสุขภาพลูกจ้าง 
 (5)  บทก าหนดโทษ88  
บุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ ต้องรับโทษทางอาญาตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป และปรับตั้ง

แต่ 200,000 เยน แต่ไม่เกิน 3,000,000 เยน89 
2) ประเทศเกาหลีใต้ 
ลูกจ้างในประเทศเกาหลีใต้ จะได้รับความคุ้มครองในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานที่สามารถน าไปใช้ในสถานประกอบกิจการในกรณีที่เกิดการระบาด
ของโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยและอนามัยในอาชีพ ฉบับที่ 
4220 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2533 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาและส่งเสริมความปลอดภัยและ
อนามัยของลูกจ้าง โดยการป้องกันอุบัติเหตุทางด้านอุตสาหกรรมและสร้างสิ่งแวดล้อมการท างานที่
สะดวกสบาย โดยการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและอนามัยในอาชีพ และท าให้เกิดความชัดเจนใน
เร่ืองความรับผิดชอบ ดังนี ้

 

                                                           
86  Industrial Safety and Health Act 1972, Section 13. 
87  Industrial Safety and Health Act 1972, Section 17. 
88  Industrial Safety and Health Act 1972, Section 116-123. 
89   100 เยนเท่ากับ 0.40 บาทไทย, อัตราแลกเปล่ียนเงินตราของธนาคารแห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 1 

มิถุนายน 2555, จาก http://www.bot.or.th/Thai/Pages/BOTDefault.aspx 
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 (1)  หน้าที่ของนายจ้าง90 
           (ก) นายจ้างต้องบันทึกสาเหตุของการเกิดโรคในสถานประกอบกิจการไว้อย่าง

น้อยสามปี 
           (ข) นายจ้างต้องจัดอบรมด้านความปลอดภัยและอนามัยให้แก่ลูกจ้างเป็น

คราวๆ ในระหว่างการท างาน หรือเมื่อลูกจ้างเปลี่ยนลักษณะหรือรายละเอียดการท างาน  
           (ค) นายจ้างต้องตรวจสอบทางการแพทย์แก่ลูกจ้าง ตามที่ได้รับมอบหมายจาก

กระทรวงแรงงาน เพื่อป้องกันและรักษาอนามัยของลูกจ้าง และอาจให้มีตัวแทนของลูกจ้างอยู่ด้วย
ในระหว่างการตรวจสอบอนามัย 

           (ฆ) นายจ้างต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการสืบค้นโรค  
    (ง) ห้ามนายจ้างไล่หรือกระท าการอันไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้างที่หยุดงานชั่วคราว

ออก เนื่องจากลูกจ้างผู้นั้นได้หยุดงานเพื่อหลีกเลี่ยงการติดโรคในขณะที่มีสถานการณ์รุนแรง 
 (2)  หน้าที่ของลูกจ้าง91 
            (ก) ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
            (ข) ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการที่นายจ้างน ามาใช้ และตามที่บัญญัติไว้ใน

กฎกระทรวงแรงงาน 
           (ค) ลูกจ้างต้องรับการตรวจทางการแพทย์แก่นายจ้าง แต่หากลูกจ้างไม่ต้องการ

รับการตรวจของนายจ้าง ลูกจ้างอาจรับการตรวจสอบทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและยื่นเอกสาร
ผลตรวจให้แก่นายจ้าง 

          (ฆ) ห้ามลูกจ้างที่เป็นโรคติดเชื้อ หรือโรคที่ท าให้มีอาการหนักขึ้นจากการ
ท างานในสถานประกอบกิจการ และกรณีลูกจ้างที่ถูกห้ามหรือจ ากัดการท างาน มีสุขภาพอนามัยดีขึ้น 
นายจ้างต้องอนุญาตให้ลูกจ้างท างานได้ 

 (3)  มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน92 
        (ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องประกาศแผนป้องกันอุบัติเหตุและ

โรคทางอุตสาหกรรม  
        (ข) ในสถานประกอบกิจการต้องมีแพทย์ เพื่อให้ค าปรึกษาด้านอนามัยแก่

ลูกจ้าง และมีผู้จัดการด้านความปลอดภัยและอนามัยทั่วไป เพื่อจัดการและควบคุมการป้องกัน
อุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมที่อาจเกิดขึ้นต่อลูกจ้าง               
                                                           

90  Occupational Safety and Health Act 1990, Section 10, 31, 43(1),43-2(2), 50(4). 
91  Occupational Safety And Health Act 1990, Section 6, 25, 43(2), 45. 
92  Occupational Safety and Health Act 1990, Section 8, 13, 17, 18, 20(1), 24, 26(4), 43. 
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    (ค) ในสถานประกอบกิจการต้องมีกฎการบริหารจัดการความปลอดภัยและ
อนามัย ปิดประกาศไว้ในสถานที่ท างานและแจ้งให้ลูกจ้างทราบตามนั้น เช่น การศึกษาความปลอดภัย
และอนามัย หรือ การบริหารจัดการความปลอดภัยของสถานที่ท างาน เป็นต้น 

         (ฆ) มีมาตรการเป็นกรณีพิเศษ หากการท างานของลูกจ้าง อาจมีปัญหาด้าน
อนามัย เช่น การติดเชื้อโรคจากการท างาน เป็นต้น  

          (ง) มีการบังคับใช้มาตรการเร่งด่วนในสถานประกอบกิจการ เนื่องจากเกิดโรค
ร้ายแรง เช่น ประกาศหยุดงาน หรือย้ายลูกจ้างออกจากสถานที่ท างาน เป็นต้น 

          (จ) ในกรณีเกิดโรคร้ายแรงขึ้น กระทรวงแรงงานอาจด าเนินการสืบค้นโรคที่
เกิดขึ้นในระหว่างการท างานของลูกจ้าง เพื่อหาสาเหตุและสร้างมาตรการป้องกัน 

       (ฉ) ในกรณีเกิดโรคร้ายแรงขึ้น กระทรวงแรงงาน อาจให้ผู้ตรวจแรงงานและ
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องท าการวินิจฉัย ด้านความปลอดภัยและอนามัย และด าเนินมาตรการที่จ าเป็น
อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงแรงงาน 

          (ช) ในกรณีที่จ าเป็นต้องสืบค้นโรค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีอ านาจ
ขอผลการตรวจทางการแพทย์ ข้อมูลการจ้างงาน ข้อมูลโรคและสาเหตุของการเสียชีวิต แก่นายจ้าง
หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้  

 (4)  คณะกรรมการความปลอดภัยและอนามัยในอาชีพ93 
           (ก) ในสถานประกอบกิจการต้องมีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยและ

อนามัยในอาชีพซึ่งประกอบด้วยจ านวนเท่ากับลูกจ้างและนายจ้าง มีอ านาจตัดสินเรื่องที่จ าเป็นใน
การรักษาและปรับปรุงความปลอดภัยและอนามัยของลูกจ้างในสถานที่ท างาน 

          (ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอาจสั่งให้นายจ้างก าหนดและด าเนิน
แผนการปรับปรุงด้านความปลอดภัยและอนามัยในสถานที่ท างาน อุปกรณ์ และเร่ืองอ่ืนๆ ตามที่
เห็นว่าจ าเป็น 

          (ค) ในกรณีที่สถานที่ท างานไม่มีการจัดตั้งคณะกรรรมการด้านความปลอดภัย
และอนามัยในอาชีพ นายจ้างต้องรับฟังความเห็นจากตัวแทนลูกจ้างเกี่ยวกับการปรับปรุงด้าน
ความปลอดภัยและอนามัยในสถานที่ท างานตามค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 

                                                           
93  Occupational Safety and Health Act 1990, Section 19, 50. 
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 (5)  บทก าหนดโทษ94 
บุคคลซึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ จะถูกลงโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ   

ไม่เกินห้าสิบล้านวอน95 
ตามบทบัญญัติกฎหมายกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) 

นั้น นอกจากได้ก าหนดหน้าที่นายจ้างและลูกจ้างไว้อย่างชัดเจนแล้ว กฎหมายยังได้มุ่งเน้นถึงการ
ประสานงานของหน่วยงานของรัฐ เช่น ประเทศอังกฤษมีส านักงานบริหารสุขภาพและความ
ปลอดภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานโดยตรงในการให้ค าแนะน าคณะกรรมการความปลอดภัยในการแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวกับโรคอันเนื่องมาจากการท างาน หรือในประเทศสหรัฐอเมริกามีกองอ านวยการ
บริหารความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างาน มีอ านาจตรวจตรารัฐต่างๆ ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย รวมถึงในกรณีฉุกเฉินสามารถประกาศใช้มาตราการเฉพาะกิจเพื่อคุ้มครองลูกจ้างมิให้
ได้รับความเจ็บป่วยจากการท างานได้ ในส่วนบทบัญญัติกฎหมายกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษร (Civil Law) นั้น บทบัญญัติส่วนใหญ่ มุ่งเน้นถึงหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้างเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมเชื้อระบาดในสถานประกอบกิจการในระหว่างการ
ท างานของลูกจ้าง เช่น ในประเทศญ่ีปุ่นได้ก าหนดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง ซึ่งนายจ้าง
ต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดไว้ หรือในประเทศญ่ีปุ่นได้ก าหนดให้
มีการจัดอบรมการป้องกันโรคเป็นคราวๆ ในระหว่างการท างาน เป็นต้น แตกต่างจากหลักกฎหมาย
ของประเทศไทยที่น าบทบัญญัติทั่วไป น ามาปรับใช้ชั่วคราวในขณะที่ยังไม่มีการบัญญัติกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานกรณี
เกิดโรคระบาด ท าให้ไม่มีประสิทธิในการป้องกันโรคในสถานประกอบกิจการและกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของลูกจ้าง และธุรกิจของนายจ้างอีกด้วย 

 

                                                           
94  Occupational Safety and Health Act 1990, Section 67. 
95   1 วอนเท่ากับ 0.027 บาทไทย, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารแห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 1 

มิถุนายน 2555, จาก http://www.bot.or.th/Thai/Pages/BOTDefault.aspx 
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บทท่ี 4 

ปญหาและวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับกฎหมายการคุมครองลูกจาง 
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน                        

กรณีเกิดโรคระบาดไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 
 

มาตรการคุมครองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของ
ลูกจางในปจจุบันอาจกลาวไดวามีนอยมากหรือไมเพียงพอตอการใหความคุมครองลูกจางดาน        
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน มิใหไดรับความเจ็บปวยจากโรค       
ไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 เนื่องจากการทํางานในสถานประกอบกิจการ โรงงาน ฟารมเล้ียงหมู และในธุรกิจ
ขนสง ดังนั้น ผูเขียนจึงขอวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของลูกจางในกรณีท่ีเกิดโรคระบาดไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 ตามหลักกฎหมายของประเทศไทย
และกฎหมายของตางประเทศ และวิเคราะหปญหาในกรณีอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้   

 
4.1  ปญหาเกี่ยวกับหนาที่ของนายจาง 
 4.1.1 นายจางไมมีความรูในการดําเนินงานปองกันโรค 

เนื่องจากนายจางไมมีความรูในการปองกันโรคระบาดไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 ทําให
เม่ือเกิดการระบาดของโรคในสถานประกอบกิจการ นายจางไมสามารถดําเนินการใดๆ เพ่ือให
สถานประกอบกิจการมีสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะได เชน การกําจัดเช้ือหรือ 
คนหาสาเหตุของโรค เปนตน  

กรณีดังกลาวนี้ หนวยงานของรัฐ คือ กระทรวงสาธารณสุข ควรเขามากํากับดูแล       
ใหคําแนะนําและประสานงานกับนายจาง ดําเนินการตามขั้นตอนท่ีถูกตองและมีประสิทธิภาพเร็ว
ท่ีสุด เพ่ือควบคุมมิใหเกิดการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 ในวงกวาง 
 4.1.2 นายจางไมมีหนาท่ีในการดําเนินงานปองกันโรค 

เนื่องจากปจจุบันยังไมมีกฎกระทรวงเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือคุมครองลูกจางกรณีเกิดโรคระบาดไขหวัดใหญ ค.ศ. 200996

                                                        
96  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, มาตรา 8. 
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ทําใหนายจางไมมีหนาท่ีตองดําเนินการใดๆ เพ่ือปองกนัโรคระบาดท่ีอาจเกิดขึ้นในสถานประกอบ
กิจการ  
  ในกรณีดังกลาวนี้กฎหมายตางประเทศไดกําหนดหนาท่ีของนายจางไว 
   1) อนุสัญญาฉบับท่ี 155 ขององคการแรงงานระหวางประเทศ ไดกําหนดใหนายจาง
ตองมีการแจงโรคท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานใหลูกจางทราบ มีการจัดทําสถิติประจําปดานโรค         
จากการทํางาน มีการสอบสวนกรณีเกิดโรคจากการทํางาน เพ่ือใหเห็นถึงสถานการณรายแรง           
มีมาตรการปองกันโรค มีประกาศเปนลายลักษณอักษรใหลูกจางทราบถึงการเตรียมการดานความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน97  

2) ขอแนะฉบับท่ี 164 ขององคการแรงงานระหวางประเทศ ไดกําหนดใหนายจางตองมี
ขอบังคับหรือบทบัญญัติท่ีเหมาะสมดานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน มีการ
กํากับดูแล การปฏิบัติและการใชมาตรการตางๆ มีผูเช่ียวชาญพิเศษเพ่ือใหคําแนะนําลูกจางเฉพาะ
ปญหาดานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย รวมท้ังมีการประกาศแจงเปนลายลักษณอักษรให
ลูกจางทราบถึงการเตรียมการดานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน เปนตน98 จะเห็นไดวา 
การกําหนดขอบังคับหรือบทบัญญัติดังกลาว จะเปนหนาท่ีของนายจางตองกําหนดมาตรการท่ี
เหมาะสมเพ่ือคุมครองลูกจาง โดยนายจางไมสามารถใชดุลพินิจได 
 4.1.3    นายจางไมมีการอบรบปองกันโรคในระหวางการทํางานใหแกลูกจาง        
        การจัดอบรมใหแกลูกจางจะเกิดขึ้น เฉพาะกรณีท่ีลูกจางเขาทํางานใหม เปล่ียนงานหรือ
เปล่ียนสถานท่ีทํางาน99 กฎหมายมิไดกําหนดใหนายจางตองจัดอบรมในระหวางการทํางานและ  
การแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 ทําใหในขณะเกิดโรคระบาด ลูกจางไมทราบถึง
วิธีการปองกัน จนเปนเหตุใหเกิดการแพรระบาดในวงกวางได ท้ังนี ้การจัดอบรมของนายจางเกี่ยวกับ        
การปองกันโรคระบาดไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 นั้น จําตองมีนักวิชาการท่ีมีความรูในการใหคําแนะนํา
ในการฝกอบรมของลูกจางเพ่ือเตรียมความพรอมในการปองกันโรคระบาดท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน 

ในกรณีดังกลาวนี้ กฎหมายประเทศเกาหลีใตไดกําหนดใหนายจางตองจัดใหมีการ
อบรมดานความปลอดภัยและอนามัยเปนคราวๆ ใหแก ลูกจางในสถานประกอบกิจการ100 
ยกตัวอยางเชน เม่ือมีการระบาดของโรค นายจางจะตองศึกษารายละเอียดของโรคและจัดอบรบแก

                                                        
97  Convention No.155 Concerning Occupational Safety and Health Convention 1981, Section 11. 
98  Recommendation No.164 Concerning Occupational Safety and Health 1981, Article 4. 
99  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, มาตรา 16. 
100  Occupational Safety and Health Act 1990, Section 31. 
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พนักงานเพ่ือหาแนวทางการปองกันอยางเหมาะสม ซ่ึงตามกฎหมายไทยไมไดกําหนดไวอยางเชน
ประเทศเกาหลีใต 
 4.1.4    นายจางไมมีการประสานงานท่ีชัดเจนกับหนวยงานของรัฐ 

กรณีท่ีนายจางพบการเจ็บปวยในสถานประกอบกิจการ แมนายจางมีหนาท่ีตองแจงการ
เจ็บปวยใหสํานักงานประกันสังคมและพนักงานตรวจความปลอดภัยทราบภายในเจ็ดวันก็ตาม101   
แตกฎหมายมิไดกําหนดใหนายจางดําเนินการใดๆ ภายหลังท่ีแจงเหตุดังกลาว เชน การจัดทําสติของ
ลูกจางท่ีเจ็บปวย การหาสาเหตุของโรคท่ีลูกจางไดรับในระหวางการทํางาน และการรายงานสาเหตุ
ของโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 ท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการทํางานใหกับหนวยงานของรัฐเพ่ือหา
แนวทางปองกันในสถานการณท่ีเกิดการระบาดหนัก ทําใหลูกจางติดเช้ือไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 
จากการทํางาน เปนเหตุใหเกิดความเจ็บปวย และถึงขั้นเสียชีวิต เปนตน  
 4.1.5    นายจางไมมีขอบังคับการตรวจสุขภาพของลูกจางในระหวางการระบาดของโรค 
   การตรวจสุขภาพของลูกจาง นายจางจะตรวจสุขภาพครั้งแรกภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีรับ
ลูกจางเขาทํางาน และตรวจสุขภาพลูกจางครั้งตอไปอยางนอยปละ 1 ครั้ง102 ในทางปฏิบัติการตรวจ
สุขภาพลูกจางกอนเขาทํางาน นายจางสวนใหญไมมีการตรวจสุขภาพใหกับลูกจาง แตใหภาระ      
ตกแกลูกจางตองนําเอกสารการตรวจรางกายจากโรงพยาบาล เพ่ือใชตรวจสอบลูกจางกอนเขา
ทํางาน ซ่ึงปญหาท่ีสําคัญ คือ หากลูกจางไปตรวจในสถานพยาบาลท่ีไมไดมาตรฐาน ทําใหไม
สามารถตรวจสอบไดวาลูกจางท่ีเขาทํางานใหมนี้มีเช้ือไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 หรือไม หรือกรณีท่ี
ลูกจางท่ีเขาใหมจงใจทําใบรับรองแพทยอันเปนเท็จ อาจปกปดอาการปวยทางรางกายของตนเอง 
เปนเหตุใหเกิดการแพรระบาดของโรคในสถานประกอบกิจการในวงกวาง และเกิดความเสียหาย  
เพ่ิมมากขึ้นได   

สวนการตรวจสุขภาพปละหนึ่งครั้ง แมวาจะมีการตรวจโดยแพทยท่ีนายจางจัดหามาให
ลูกจางก็ตาม แตจะเหมาะสมกับสถานการณท่ีเกิดโรคระบาดท่ีลูกจางอาจไดรับเช้ือในระหวางการ
ทํางานหรือไม จะเห็นวาการกําหนดการตรวจสุขภาพปละหนึ่งครั้งนอยจนเกินไป เม่ือพิจารณาจาก
โรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 ท่ีมีความรุนแรงและสามารถแพรกระจายแกลูกจางไดโดยเฉพาะลูกจางท่ี
ทํางานเกี่ยวกับหมูในโรงงาน หรือฟารมหมู ซ่ึงเปนลูกจางท่ีไดรับเช้ือไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 
โดยตรงจากการทํางาน ประกอบกับในสถานประกอบกิจการบางแหงไมมีงบประมาณในการตรวจ

                                                        
101  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, มาตรา 34. 
102  กฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจางและสงผลการตรวจแกพนักงาน

ตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547, ขอ 3. 
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สุขภาพของลูกจาง ทําใหไมมีการตรวจสุขภาพของลูกจางประจําป และไมมีมาตรการบังคับลูกจาง
ตองไดรับการตรวจ  

ในกรณีดังกลาวนี้ กฎหมายประเทศญี่ปุน ไดกําหนดไวชัดเจนวานายจางจะตองจัดหา
แพทยท่ีมีความรูดานการแพทยโดยเฉพาะเปนผูตรวจสอบสุขภาพอนามัยของลูกจางกอนเขาทํางาน 
และใหคําแนะนําแกลูกจางดานสุขภาพอนามัยดวย และหากมีการตรวจพบโรคก็หามไมใหนายจาง
รับลูกจางเขาทํางาน103  ซ่ึงกฎหมายไทยไมไดกําหนดไววาตองมีการตรวจโดยแพทยท่ีนายจางจัดหา
ให แตใหลูกจางสามารถตรวจสุขภาพในคลินิก หรือโรงพยาบาล ตามแตลูกจางจะเลือกและ          
จัดสงผลการตรวจใหแกนายจางเทานั้น  
 4.1.6    ไมมีแพทยตรวจสอบโรคในสถานประกอบกิจการ 

กรณีท่ีนายจาง พบวา ลูกจางมีอาการเจ็บปวยจากการทํางาน นายจางจะมีหนาท่ีในการ
รักษาพยาบาลลูกจางก็ตาม104 แตในทางปฏิบัติการรักษาพยาบาลไมสามารถตรวจสอบไดแนชัดวา
ลูกจางท่ีมีอาการเจ็บปวยนั้น ติดเช้ือไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 หรือไม แตมีการวินิจฉัยเบ้ืองตนวามี
อาการไขหวัดธรรมดา ซ่ึงการตรวจพบวาลูกจางติดเช้ือไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 มาจากการท่ีลูกจาง
ไปตรวจ ณ สถานพยาบาลท่ีมีเครื่องมือ และอุปกรณพรอม ซ่ึงตรวจโรคไดชัดเจนกวานายจาง        
แตลูกจางจะมีภาระคาใชจายในการรักษาโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 เพ่ิมเติม เพราะมีกระบวนการ
รักษาท่ีตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงและยาท่ีมีการนําเขาจากตางประเทศ  
 4.1.7   นายจางไมไดนําคําแนะนํากระทรวงสาธารณสุขมาปรับใชช่ัวคราว เพ่ือปองกันโรคใน
สถานประกอบกิจการ 
  เนื่องจากคําแนะนําเกี่ยวกับการปองกันโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009  ซ่ึงกระทรวง
สาธารณสุขไดประกาศใชนั้น ไมมีสภาพบังคับใช105 ทําใหนายจางและผูประกอบกิจการสวนใหญ 
มิไดปฏิบัติตามคําแนะนําในชวงท่ีเกิดการระบาดของโรค ซ่ึงนายจางสามารถนําคําแนะนําท่ีกําหนด
ขึ้นปรับใชเพ่ือหยุดหรือปองกันมิใหมีการแพรระบาดของเช้ือในสถานประกอบกิจการได แบงเปน 
2 กรณดีังนี้ 
  1) กรณีกอนพบการติดเช้ือ 
   (1) จัดใหมีเจลแอลกอฮอล หรือสบูเหลวสําหรับลางมือกอนลูกจางเขาทํางาน       
ทําความสะอาดอุปกรณ ส่ิงของ เครื่องใชท่ีมีผูสัมผัสจํานวนมาก  

                                                        
103  Industrial Safety and Health Act 1972, Section 66, 68.    
104  กฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจางและสงผลการตรวจแกพนักงาน

ตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547, ขอ 9. 
105  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, มาตรา 10 อนุมาตรา (4) และ (6). 
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   (2) จัดใหมีการตรวจอุณหภูมิรางกายลูกจางทุกคนกอนเขาทํางาน หากมีอุณหภูมิ
เกิน 38 องศาเซลเซียส ใหไปพบแพทยเพ่ือตรวจรักษา  
   (3) ตรวจสอบลูกจางท่ีขาดงาน หากพบวามีการขาดงานผิดปกติ หรือตั้งแต 3 คน  
ขึ้นไปในแผนกเดียวกันและสงสัยวาปวยเปนไขหวัดใหญ ใหแจงตอเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหคําแนะนําหรือสอบสวนและควบคุมโรค106 
   (4) จัดทําปายคําแนะนําหรือหนวยบริการใหคําแนะนําผู ท่ีมีอาการปวยคลาย  
ไขหวัดใหญ  
   (5) จัดจุดปฐมพยาบาลใหการดูแลรักษาเบ้ืองตนแกลูกจางท่ีมีอาการปวยคลาย
ไขหวัดใหญ โดยแยกผูปวยออกจากกิจกรรมการรวมตัวนั้น107 
  2) กรณีหลังพบการติดเช้ือ 
   (1) หากพบสัตวเล้ียงมีอาการเปนไขหวัด เชน มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก เบ่ืออาหาร    
ใหแจงปศุสัตว เพ่ือตรวจอาการ ใหการรักษาและคําแนะนําตางๆ108   
    (2) ในกรณีพบลูกจางมีอาการปวย แตผลการตรวจสอบทางแพทยไมเปนโรค
ไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 ไมตองปดสถานประกอบกิจการ แตหากพบวาปวยเปนโรคดังกลาว ขอให
สถานประกอบกิจการพิจารณาปดช่ัวคราว109 
   (3) เม่ือพบผูปวย นายจางตองประสานงานอํานวยความสะดวกในการสงลูกจาง
กลับไปรักษาตัวท่ีบานหรือโรงพยาบาล110 เปนตน 
  จากคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขท่ีกลาวขางตน สามารถนํามาปรับใชเปนหนาท่ี
ของนายจางไดในสถานการณท่ีเกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 รวมถึงการนํามา
บัญญัติไวในกฎกระทรวงเพ่ือปองกันลูกจางมิใหติดเช้ือระบาดจากการทํางาน ซ่ึงจะบัญญัติขึ้นโดย
อาศัยอํานาจตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม     
ในการทํางาน พ.ศ. 2554 
                                                        

106  คําแนะนํากระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการปองกันควบคุมโรคไขหวัดใหญในสถานประกอบการ
และสถานท่ีทํางาน. หนา 1 - 2. 

107  คําแนะนํากระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ไขหวัดใหญสายพันธุใหม (เอ็ช 1 เอ็น 1) 2009 ฉบับท่ี 10. หนา 3. 
108  คําแนะนํากระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การปองกันการแพรเช้ือไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 ระหวางคน

และสัตวเลี้ยง. หนา 1. 
109  คําแนะนํากระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด เอ (เอช 1 เอ็น 1) 

กรณีเกิดโรคในสถานศึกษา. หนา 2. 
110  คําแนะนํากระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แนวทางการปองกันควบคุมโรคไขหวัดใหญในสถานประกอบการ

และสถานท่ีทํางาน.  หนาเดิม.   
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4.2 ปญหาเกี่ยวกับหนาที่ของลูกจาง 
 4.2.1    ไมมีกฎหมายกําหนดหนาท่ีของลูกจาง 
   ปจจุบันยังไมมีกฎกระทรวงกําหนดหนาท่ีใหลูกจางปฏิบัติตาม เพ่ือปองกันมิใหไดรับ
ความเจ็บปวยจากการทํางานในสถานประกอบกิจการ เปนผลใหในกรณีเกิดการแพรระบาดของเช้ือ
อยางหนัก ทําใหลูกจางตองติดเช้ือจากการทํางาน และเกิดการแพรระบาดในวงกวางสงผลเสียตอ
ธุรกิจของนายจางและของประเทศในภาพรวม 
  ในกรณีดังกลาวกฎหมายตางประเทศไดกําหนดหนาท่ีลูกจางไว ดังนี้ 
  1) อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 155 กําหนดให ลูกจางตองไดรับ
การฝกอบ และมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยใน
การทํางาน111 จะเห็นไดวาลูกจางมีหนาท่ีตองขวนขวายดูแลสุขภาพของตนเอง นอกเหนือจาก
มาตรการท่ีนายจางกําหนดเพ่ือคุมครองลูกจางในระหวางทํางาน  

2) ประเทศอังกฤษ กําหนดให ลูกจางตองเอาใจใสในการปฏิบัติตามระเบียบของ     
สถานประกอบกิจการ ซ่ึงถูกกําหนดขึ้นตามกฎหมาย รวมท้ังรวมมือกับนายจางเพ่ือดําเนินการตาม
กฎหมายดังกลาวดวย112 

3) ประเทศสหรัฐอเมริกา กําหนดให ลูกจางมีสิทธิแจงใหเจาหนาท่ีเขาตรวจสถาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน มีสิทธิคัดคานมาตรฐานท่ี
จะประกาศใชของนายจางหากเห็นวาไมเหมาะสม มีสิทธิผอนปรนการปฏิบัติตามมาตรฐานของ
นายจางและลูกจางจะตองไดรับโอกาสเขารวมการพิจารณาการขอผอนปรนในฐานะผูเกี่ยวของ 
รวมท้ังมีสิทธิอุทธรณการตัดสินของกองอํานวยการบริหารความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยใน
การทํางานในกรณีดังกลาวนี้ดวย113 จะเห็นไดวากฎหมายใหดุลพินิจแกลูกจางท่ีจะปฏิบัติตาม
มาตรฐานท่ีนายจางกําหนดไว และมีสิทธิคัดคานมาตรการดังกลาว และมีสิทธิอุทธรณคําคัดคาน
ของตนไดอีกดวย ซ่ึงถือวาเปนขอดีโดยใหลูกจางมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นกับมาตรการ
ท่ีนายจางออกมาบังคับใช หากลูกจางเห็นวาตนเองตองรับภาระเกินสมควรหรือมาตรการไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตอการปองกันสุขภาพอนามัยของลูกจาง ก็มีสิทธิโตแยงคัดคานมาตรการของ
นายจางได ตามกฎหมายของประเทศไทยไมไดกําหนดใหสิทธิลูกจางไวเชนประเทศสหรัฐอเมริกา  

 
 

                                                        
 111  Convention No.155 Concerning Occupational Safety and Health Convention 1981, Section 19. 
 112  Dewis, M. (1978). The Law on Health and Safety at Work. Loc.cit. 
 113  C. Richard Anderson, (1975). OSHA and Accident Control Through Training. Loc.cit. 
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 4.2.2     การตรวจสุขภาพในการทํางานของลูกจาง 
  ตามท่ีไดกลาวแลววา ลูกจางจะตองไดรับการตรวจสุขภาพครั้งแรกกอนเขาทํางาน และ
ครั้งตอไปอยางนอยปละ 1 ครั้ง114 ในทางปฏิบัติกอนเขาทํางาน ลูกจางจะเขารับการตรวจสุขภาพ  
ในโรงพยาบาลหรือคลินิคท่ัวไป ท่ีไดมาตรฐานตามปกติ โดยนายจางมิไดกําหนดไววาตองเขารับ
การตรวจในโรงพยาบาลแหงใดท่ีไดมาตรฐานตามท่ีนายจางกําหนด ซ่ึงหากลูกจางนําผลการตรวจ
สุขภาพจากคลินิคท่ีไมไดมาตรฐาน ทําใหไมสามารถตรวจพบโรคหรือพาหะในตัวลูกจางวามีการ
ติดเช้ือ หรืออาจมีความเส่ียงในการติดเช้ือ เนื่องจากสภาพรางกายของตน เปนเหตุใหการทํางานท่ี
ใกลชิดกับสาเหตุของการติดเช้ือ เชน ในฟารมเล้ียงหมู เปนตน อาจติดเช้ือไดงายและแพรกระจาย
กับลูกจางผูอ่ืนอยางรวดเร็ว ในกรณีนี้กฎหมายประเทศญี่ปุน กําหนดใหลูกจางตองไดรับการ
ตรวจสอบทางแพทยท่ีนายจางจัดขึ้น เวนแตลูกจางประสงคจะตรวจกับแพทยท่ีมีมาตรฐานการ
ตรวจสอบเทากับแพทยท่ีนายจางกําหนดไว115 จะเห็นไดวากฎหมายประเทศญี่ปุนไดกําหนดวาหาก
ลูกจางประสงคจะเขารับการตรวจสุขภาพดวยตนเอง จะตองเขารับการตรวจกับแพทยใน
โรงพยาบาลหรือคลินิคท่ีนายจางกําหนดไวเทานั้น 
 4.2.3    ลูกจางนอกระบบไมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537  
      เนื่องจากผูรับงานไปทําท่ีบาน ซ่ึงถือวาเปนแรงงานนอกระบบประเภทหนึ่ง มีลักษณะ
การทํางานท่ีไมไดเขาไปทํางานใหแกผูวาจาง ณ สถานประกอบกิจการงานของผูวาจาง ประกอบกับ
ลักษณะการทํางานของผูรับงานไปทําท่ีบาน เปนการทํางานท่ีปราศจากการควบคุมบังคับบัญชา 
สภาพการทํางานท่ีรับไปทําท่ีบานมีลักษณะพิเศษแตกตางจากการจางงานตามปกติ โดยไมมีการ
ควบคุมบังคับบัญชาในการทํางาน ไมมีการกําหนดสถานท่ีในการทํางาน ไมมีการกําหนดเวลา
ทํางาน ผูรับงานไปทําท่ีบานจึงนาจะไมใชลูกจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541116 
และอาจไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายเรื่องเงินทดแทนดวย117 

ในกรณีดังกลาวนี้นายจางท่ีเห็นแกประโยชนในธุรกิจของตน อาจใชชองวางของ
กฎหมาย  ในการจางงานบุคคลหรือแรงงานไปทําท่ีบาน และหากเกิดความเสียหายขึ้นแกผูรับงานไปทํา
ท่ีบาน ผูวาจางนั้นก็ไมตองรับผิดใชเงินทดแทนใหแกลูกจางตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 

                                                        
114  กฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจางและสงผลการตรวจแกพนักงาน

ตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547, ขอ 3. 
115  Industrial Safety and Health Act 1972, Section 66. 
116  เกษมสันต วิลาวรรณ.  (2547).  การคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน.  หนา 1 - 2. 
117  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 5 บัญญัติวา ลูกจาง หมายความวา ผูซึ่งทํางานใหนายจางโดย

รับคาจางไมวาจะเรียกช่ืออยางไรก็ตาม แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดประกอบธุรกิจรวมอยูดวย 
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2537   ทําใหเกิดความเสียหายแกผูรับงานไปทําท่ีบาน และความรับผิดชอบดังกลาวก็จะเกิดเปน
ปญหาสังคมและมีการรองเรียนตอหนวยงานของรัฐเปนจํานวนมาก อีกท้ัง ตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 ยังใหความคุมครองแก
ผูรับงานไปทําท่ีบานเสมือนหนึ่งวาเปนลูกจาง แตพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มิได
บัญญัติไวดวย ทําใหเกิดการลักล่ันกันระหวางกฎหมายเกิดความสับสนกับผูใช และบุคคลท่ัวไปใน
ฐานะลูกจาง ซ่ึงยังไมแนใจในกฎหมายดังกลาววาจะสามารถคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบานดังเชน
ลูกจางท่ัวๆ ไปหรือไม มิเชนนั้นแลวกฎหมายจําตองบัญญัติความคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบานให
คลอบคลุมชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับกับอาชีพของผูรับจางท่ีอาจเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันอีกใน
อนาคต 
 4.2.4    ระยะเวลาการทํางานของลูกจาง 

ระยะเวลาการทํางานของลูกจางตามปกตินั้น มิไดกําหนดการคุมครองลูกจางไวโดยตรง
กรณีเกิดโรคระบาดไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 เพียงกําหนดระยะเวลาการทํางานของลูกจางใหอยูในเกณฑ
ท่ีเหมาะสมเม่ือพิจารณาจากลักษณะงานของลูกจาง เพ่ือรักษาสุขภาพของลูกจางมิใหเจ็บปวย118 
อยางไรก็ตามการทํางานในระยะเวลาท่ีนานเกินสมควร หากลูกจางไมมีภูมิคุมกันโรคในรางกายท่ีดี
แลว หรือเปนลูกจางท่ีอยูในกลุมเส่ียง เชน ลูกจางเด็ก หรือลูกจางผูสูงอายุ เปนตน ก็อาจทําให
ลูกจางลมปวย และสงผลใหมีโอกาสติดเช้ือไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 ไดงายขึ้นกวาลูกจางท่ีมีอายใุนชวง 
20 ถึง 55 ป 
 4.2.5    ลูกจางมิไดปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข  
  เนื่องจากคําแนะนําเกี่ยวกับการปองกันโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 ซ่ึงกระทรวง
สาธารณสุขไดประกาศใชนั้น ไมมีสภาพบังคับใช119 ทําใหลูกจาง มิไดปฏิบัติตามคําแนะนําในชวง
ท่ีเกิดการระบาดของโรค ซ่ึงลูกจางสามารถปฏิบัติตามเพ่ือหยุดหรือปองกันมิใหตนเองไดรับเช้ือ
จากการทํางานในสถานประกอบกิจการได แบงเปน 2 กรณดีังนี้  
  1) กรณีกอนพบการติดเช้ือ 
   (1) ลูกจางผูสูงอายุมากกวา 50 ป ควรไปรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 
ค.ศ. 2009 

                                                        
118  กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2541), ขอ 1 และ 2. 
119  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, มาตรา 10 อนุมาตรา (4) และ (6). 
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   (2) ลูกจางกลุมเส่ียง เชน ลูกจางเด็ก และผูสูงอายุ เปนตน หากปวยเปนโรคไขหวัด
ใหญจะมีอาการรุนแรง ควรหลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีมีการรวมตัวของคนหมูมาก เพ่ือลดโอกาส
ติดเช้ือ รวมถึงลางมือบอยๆ ดวยน้ําและสบู หรือใชแอลกอฮอลเจลทําความสะอาดมือ120 
  2) กรณีหลังพบการติดเช้ือ 
   (1) ลูกจางหากสงสัยวาจะปวยเปนโรคไขหวัดใหญ เชน มีไข ไอ เจ็บคอ ปวดเม่ือย
เนื้อตัว หามเขาฟารมหรือคอกสัตวโดยเด็ดขาด หรือจะตองไมอยูใกลชิดหรือดูแลสัตวเล้ียง121 
   (2) ลูกจางท่ีมีอาการปวยเปนไขหวัดใหญใหรีบพบแพทยทันที และสวมหนากาก
อนามัยเม่ือเปนไขหวัด เพ่ือปองกันการแพรกระจายของเช้ือ122   
   (3) ลูกจางท่ีมีอาการปวยและสงสัยวาจะเปนโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 มีสิทธิลา
หยุดพักรักษาตัวอยูท่ีบานไดตามความจําเปน โดยไมถือวาเปนวันลาและไมจําเปนตองมีใบรับรองแพทย123

เปนตน 
 
4.3 ปญหาเกี่ยวกับมาตรฐานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 4.3.1    ไมมีมาตรฐานการปองกันโรคระบาดแพรเช้ือในสถานประกอบกิจการ   
   ในสถานท่ีทํางานของลูกจาง หากเปนสถานท่ีอับอากาศหรือไมมีการจัดการฆาเช้ือโรค
ไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 กอนและหลังลูกจางปฏิบัติงานแลว อาจทําใหลูกจางติดเช้ือไดงายขึ้นเพราะ    
ท่ีอับอากาศเปนตัวแปรสําคัญทําใหมีการแพรกระจายของเช้ืออยางรวดเร็ว รวมท้ังไมมีอุปกรณใน
การคุมครองลูกจางท่ีเหมาะสม ซ่ึงในกฎกระทรวงไดวางหลักเกณฑใหนายจางปฏิบัติ กลาวคือ        
ใหนายจางจัดทําปายแจงวาท่ีอันตรายหามเขา ใหนายจางจัดใหมีการตรวจวัดและประเมินสภาพ
อากาศในท่ีอับอากาศวามีบรรยากาศท่ีอันตรายหรือไม124 ยกตัวอยางเชน เม่ือมีลูกจางคนใดคนหนึ่ง
ติดเช้ือไขหวัด ค.ศ. 2009 ในสถานท่ีทํางานท่ีมีลูกจางคนอ่ืนทํางานอยูดวย นายจางจะตองดําเนินการ
จัดการสถานท่ี ซ่ึงลูกจางผูติดเช้ือโดยจัดทําปายเตือนลูกจางอ่ืนท่ีทํางานอยูในบริเวณนั้นวาเปน
สถานท่ีตองหามการสัมผัส เพราะเช้ือไขหวัดดังกลาวนี้สามารถติดตอดวยการสัมผัสและระบบ
                                                        

120   คําแนะนํากระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ไขหวัดใหญสายพันธุใหม (เอ็ช 1 เอ็น 1) 2009 ฉบับท่ี 10. เลมเดิม. หนา 2. 
121  คําแนะนํากระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การปองกันการแพรเช้ือไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 ระหวางคน

และสัตวเลี้ยง. หนาเดิม. 
122  คําแนะนํากระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ไขหวัดใหญสายพันธุใหม (เอ็ช 1 เอ็น 1) 2009 ฉบับท่ี 10. หนาเดิม. 
123  คําแนะนํากระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการปองกันควบคุมโรคไขหวัดใหญในสถาน

ประกอบการและสถานท่ีทํางาน.  หนาเดิม. 
124  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางานในท่ีอับอากาศ พ.ศ. 2547. ขอ. 3 และ ขอ 6. 
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ทางเดินหายใจ และใหนายจางจัดการฆาเช้ือในบริเวณท่ีมีปญหาจนกวาจะแนใจวาไมมีเช้ือไขหวัด 
ค.ศ. 2009 หลงเหลืออยูและในระหวางการทําความสะอาดในบริเวณดังกลาว นายจางจะตองจัดอุปกรณ
ใหลูกจางท่ีอยูในบริเวณนั้นเพ่ือปองกันตนเองดวย เชน สวมใสหนากากอนามัย หรือชุดปองกันท่ีได
มาตรฐานการปองกันโรค 

จะเห็นไดวากฎกระทรวงไดกําหนดไวเพียงกวางๆ ใหนายจางดําเนินการอยางไรในการ
คุมครองลูกจางดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัย
เทานั้น แตไมไดกําหนดใหนายจางกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในกรณีเกิดโรคระบาดเพ่ือปองกัน
ลูกจางมิใหติดเช้ือ ทําใหนายจางเกิดความสับสนวากฎหมายดังกลาวควรใชในสถานการณท่ัวๆ ไป 
หรือในกรณีเกิดการระบาดรายแรงควรใชมาตรการทางกฎหมายดังกลาวนั้น อาจจะไมเพียงพอใน
การคุมครองลูกจาง  

ในกรณีดังกลาวกฎหมายตางประเทศไดกําหนดมาตรฐานไว ดังนี ้
1) ประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายไดกําหนดใหกองอํานวยการบริหารความปลอดภัย

และสุขภาพอนามัยในการทํางาน มีอํานาจประกาศใชมาตรฐาน 3 กรณี คือมาตรฐานเฉพาะกิจ 
มาตรฐานเรงดวนฉบับช่ัวคราว และมาตรฐานถาวร ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ีมีผลบังคับใชทันที เม่ือปรากฏ
วาลูกจางตองตกอยูในอันตรายท่ีเกิดกับสุขภาพของตน125 ซ่ึงถือเปนขอดีกับลูกจาง เพราะมาตรฐาน
ดังกลาวเกิดขึ้นจากหนวยงานของรัฐ และนายจางจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด อีกท้ัง ยังรองรับ
กับเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นท่ีมีผลกระทบตอความปลอดภัยในสุขภาพของลูกจางไดเสมอ และมี   
ความรวดเร็วในการปองกันและควบคุมเช้ือระบาดมิใหมีการแพรกระจายในวงกวางมากขึ้น 

2) ประเทศเกาหลีใต กฎหมายไดกําหนดไว ดังนี้  
 (1) มีกฎในสถานท่ีทํางานเพ่ือคุมครองลูกจาง 
 (2) นายจางมีอํานาจใชมาตรการดานความปลอดภัยและอนามัยท่ีจําเปน เชน         

ใหลูกจางหยุดงานทันที ในเม่ือพบเช้ือโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 ท่ีอาจระบาดในหมูลูกจางได และ
ใหลูกจางออกจากสถานท่ีทํางานดังกลาว  

 (3) หามไมใหนายจางไลลูกจางคนท่ีหยุดงานช่ัวคราวเพราะนายจางใชมาตรการท่ี
จําเปน เพ่ือใหลูกจางออกจากสถานท่ีทํางานดังกลาว  

     (4) กระทรวงแรงงาน มีอํานาจสอบสวนโรครายแรงท่ีเกิดขึ้นในการทํางานของ
ลูกจาง สืบคนโรคท่ีเกิดขึ้นในกลุมลูกจาง เพ่ือสรางมาตรการปองกันท่ีจําเปน   

                                                        
125  C. Richart Anderson. (1975). OSHA and Accident Control Through Training. Loc.cit. 
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   (5) รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน มีอํานาจสืบคนโรค สอบถามขอมูลการจางงาน 
ขอมูลโรค และหาสาเหตุของการเสียชีวิตของลูกจางแกนายจางได126 เปนตน 

จะเห็นไดวากฎหมายของประเทศเกาหลีใต เปนหลักกฎหมายท่ีสอดรับกับเหตุการณระบาด
ของโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 ในปจจุบันท่ีตองการใหหนวยงานของรัฐชวยตรวจสอบดูแล 
นอกจากการดําเนินการปองกันของนายจางท่ีอาจไมเพียงพอตอการปองกันลูกจางใหรอดพนจาก
เหตุการณฉุกเฉินไดเพียงฝายเดียว ซ่ึงกฎกระทรวงของประเทศไทยควรบัญญัติเพ่ิมเติมในกรณีนีด้วย 
 4.3.2    ไมมีการทบทวนแผนงานดานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ    

แมวากฎหมายจะใหอํานาจคณะกรรมการความปลอดภัย ซ่ึงกําหนดขึ้นจากการแตงตั้ง
ของนายจาง มีหนาท่ีพิจารณานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัย เพ่ือปองกันและลดความ
เจ็บปวยในการทํางาน พรอมท้ังเสนอมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงกฎหมายแกนายจางนั้น127            
หากนายจางพิจารณาเห็นวาการดําเนินการจะเพ่ิมภาระมากขึ้นก็อาจไมใหความสนใจ ทําให
มาตรการท่ีดีอาจไมไดถูกหยิบยกมาแกไขกฎหมายใหดีขึ้น  

แตหากนายจางไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เชน สถาบันสงเสริมความปลอดภัย     
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีจะบัญญัติขึ้นในอนาคตหรือกระทรวงสาธารณสุข 
ในเรื่องการใหคําแนะนําชวยเหลือการดําเนินการในดานการแพทยหรือแผนการพัฒนา
ประสิทธิภาพในธุรกิจของนายจาง รวมท้ังดานอ่ืนๆ นายจางอาจจะกระตือรือรนท่ีจะพิจารณา
ขอเสนอตางๆ ของคณะกรรมความปลอดภัยมากขึ้นก็ได 
 4.3.3   ไมมีการจัดตั้งสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
   สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานนั้น จะมี
ลักษณะเปนหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลหรือองคการมหาชนอิสระ อยูภายใตกํากับดูแลของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน มีหนาท่ีดําเนินการสงเสริม แกไขปญหา สนับสนุนจัดทํา
มาตรฐาน จัดใหมีการวิจัย และรวมดําเนินงานกับหนวยงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของภาครัฐและเอกชน แตจะไมมีอํานาจบังคับใชกฎหมายเพ่ือ
พิจารณาลงโทษผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไมมีอํานาจในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับบริการทางการแพทย และกองทุนเงินทดแทนท่ีคุมครองลูกจางท่ีเจ็บปวยเนื่องจากการ

                                                        
126  Occupational Safety and Health Act 1990, Section 20, 26, 43. 
127  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549, ขอ 25.   
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ทํางาน ตามพระราชบัญญัตเิงินทดแทน พ.ศ. 2537128  ท้ังนี้ กระทรวงแรงงานจะตองจัดตั้งสถาบัน
ภายใน 1 ป นับแตวันท่ีพระราชบัญญัติใชบังคับ คือ วันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงจะครบ
กําหนด 1 ป ใหจัดตั้งสถาบันในวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555129  แตปจจุบันยังไมมีการจัดตั้งสถาบัน
สงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือเปนศูนยกลางในการ
ประสานงานกับนายจางในเรื่องตางๆ ท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม          
ในการทํางานของลูกจางแตอยางใด 

 

4.4   ปญหาเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงเพ่ือคุมครองลูกจางในกรณีเกิดโรคระบาด 
  แมวาพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.
2554  จะใหอํานาจแกคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
เพ่ือเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงคุมครองลูกจางในกรณีดังกลาวก็ตาม แตจะ
เห็นไดวาเม่ือมีเหตุการณการระบาดของโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 อยางหนัก รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน ก็ยังคงไมมีการออกกฎกระทรวง เพ่ือคุมครองลูกจางเม่ือเกิดโรคระบาดดังกลาว 
จึงมีปญหาในทางปฏิบัติวาคณะกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานได
เสนอความเห็นใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงแรงงานทราบแลวหรือไม และเพราะเหตุใดจนถึงปจจุบันจึง
ยังไมมีกฎกระทรวงออกมาบังคับใชเพ่ือคุมครองลูกจางมิใหไดรับความเจ็บปวยจากโรคไขหวัด
ใหญ ค.ศ. 2009 เนื่องจากการทํางาน และเพ่ือใชในการคุมครองลูกจางเกี่ยวกับโรคระบาดอ่ืนๆ ท่ีอาจ
เกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกลนีด้วย ในกรณีดังกลาวนี้กฎหมายตางประเทศไดกําหนดไว ดังนี ้
  1) ประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายกําหนดใหอํานาจกองอํานวยการบริหารความ
ปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในการทํางาน เขาดําเนินการตรวจตราและบังใชกฎหมายกับรัฐท่ีมิได
ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีบัญญัติไวโดยตรง130 ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงาน      
ตรวจแรงงานของประเทศไทย โดยมีหนาท่ีตรวจสอบนายจางท่ีฝาฝนบทบัญญัติทางกฎหมาย 
    2) ประเทศเกาหลีใต กฎหมายไดกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานสามารถ
ส่ังใหนายจางดําเนินการปรับปรุงดานความปลอดภัยและอนามัยในสถานท่ีทํางานไดโดยตรง131 
เปรียบเทียบกับกรณีประเทศไทยการดําเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน หากมีอุปสรรคไมวาจะเปนเพราะเหตุใดๆ ก็ตาม เพ่ือเปนการรักษา
                                                        

128  บัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิและมูลนิธิอารมณ พงศพงัน. (2554). สาระสําคัญพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554. หนา 8 และ 9. 

129  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, มาตรา 52. 
130  C. Richard Anderson. (1975). OSHA and Accident Control Through Training. Loc.cit. 
131  Occupational Safety and Health Act 1990, Section 50. 
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ทรัพยากรของชาติ ทางรัฐมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน ซ่ึงถือเปนบุคคลในหนวยงานของรัฐควร
ชวยขับเคล่ือนมาตรการท่ีจําตองชวยลูกจางในภาวะฉุกเฉิน ในกรณีเกิดโรคระบาดไขหวัดใหญ ค.ศ. 
2009 อีกทางหนึ่งดวย 
 
4.5 ปญหาเกี่ยวกับโทษที่ใชบังคับ 

ตามท่ีไดกลาวไวแลววา เนื่องจากยังไมมีกฎกระทรวงบัญญัติขึ้นเพ่ือคุมครองลูกจางใน
กรณีดังกลาว ทําใหในทางปฏิบัติเม่ือมีความจําเปนจะตองดําเนินการเพ่ือคุมครองโรคระบาดไขหวัดใหญ 
ค.ศ. 2009 แมวานายจางจะเพิกเฉยมิไดดําเนินการอยางใดๆ เลย นายจางก็จะไมมีความผิด เพราะนายจาง
อางวาไมมีกฎหมายใหนายจางตองปฏิบัติ อีกท้ัง ดวยอํานาจทางเศรษฐกิจลูกจางก็ไมไดแจงให
พนักงานตรวจแรงงานทราบ เพราะเกรงวาจะถูกไลออกจากงานและตกงาน จะเห็นไดวาแมวาจะมี
การกําหนดโทษไว แตไมมีสภาพบังคับใช ทําใหนายจางผูประกอบธุรกิจท่ีมีความเส่ียง เชน ฟารมเล้ียงหมู 
เปนตน ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีอาจเกิดโรคระบาดขึ้นกับลูกจาง หากนายจางไมกระตือรือรนท่ีจะชวยเหลือ
ลูกจางมิใหเจ็บปวยจากการทํางาน รวมท้ังขาดประสบการณในการปองกันโรค จึงจําเปนตองให
หนวยงานของรัฐชวยเสนอแนะแนวทาง และมาตรการใหนายจางปฏิบัติตามในกรณีฉุกเฉิน เชน 
กระทรวงสาธารณสุข เปนตน 

ในกรณีดังกลาวกฎหมายตางประเทศไดกําหนดโทษของผูฝาฝน นอกเหนือจากโทษ
ปรับและโทษจําคุก ซ่ึงสามารถนํามาพิจารณาเพ่ือบัญญัติกฎหมายเพ่ิมเติมได ดังนี้ 
  1) ประเทศอังกฤษ กฎหมายไดกําหนดโทษแกนายจางหรือลูกจางผูฝาฝนกฎหมายท่ี
บัญญัติกรณีนี้ไวเพียงใหเจาหนาท่ีตรวจแรงงานเขียนใบเตือนใหแกผูกระทําความผิด เพ่ือใหปฏิบัติ
ตามท่ีกฎหมายไดกําหนดไว132  

2) ประเทศสหรัฐอเมริกากฎหมายไดแบงความผิดของนายจางโดยดูจากเจตนาและ
ความรายแรงท่ีเกิดขึ้นแกลูกจางเปนหลัก เชน ความผิดเล็กนอย ความผิดโดยไมจงใจ การกระทํา
ความผิดซํ้า ความผิดโดยจงใจ หรือความผิดทางอาญา เปนตน หากเปนการกระทําความผิดเล็กนอย 
กฎหมายยังใหโอกาสนายจางปรับปรุงและดําเนินการตามกฎหมายใหดีขึ้น133 ซ่ึงถือวาเปนขอดีเพ่ือ
บรรเทาความเสียหายท่ีนายจางไดรับเพราะลูกจางไมสามารถทํางานใหไดและแกลูกจางเองเพ่ือ
นายจางเอาใจใสดูแลดานอาชีวอนามัยมากขึ้น แตหากนายจางกระทําความผิดรายแรงกฎหมายยอม
ลงโทษตามกฎหมายท่ีบัญญัติไวในทางอาญาและตามกฎหมายมลรัฐอยางสูงสุด  

 
                                                        

132  Dewis, M. (1978). The Law on Health and Safety at Work. Loc.cit. 
133  C. Richard Anderson. (1975). OSHA and Accident Control Through Training. Loc.cit. 
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4.6  ปญหาการคุมครองลูกจางในธุรกิจขนสง 
 4.6.1    ในธุรกิจขนสงทางเรือ 

1) การขนสงสินคาอันตราย 
แมคําวาสินคาอันตราย ตามท่ีบัญญัติไวในประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

เรื่องมาตรฐานและหลักเกณฑเพ่ือความปลอดภัยในการทํางานในงานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือ
เดินทะเล พ.ศ. 2541 จะหมายถึง วัตถุท่ีมีคุณสมบัติทางกายภาพท่ีเปนอันตรายตอคน หรือ
สภาพแวดลอม134 แตอาจจะไมรวมถึง เนื้อหมูหรือผลิตภัณฑท่ีทําจากเนื้อหมู ซ่ึงนายจางทําการขนสง
จากประเทศท่ีมีการระบาดของโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 เพราะเนื้อหมูท่ีขนสงทางเรือ มิใชสินคา
อันตราย จึงอาจไมมีการตรวจสอบวามีเช้ือโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 เปนเหตุใหหากเนื้อหมูมีเช้ือ
ระบาด จะทําใหลูกจางท่ีปฏิบัติงานไดรับเช้ือและเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทํางานได จึงควรมีการ
ตรวจสอบอยางเครงครัดตอเนื้อหมูท่ีทําการขนสงและมีการรับรองดานอนามัยจากเมืองทาท่ี
นายจางรับขนเนื้อหมูดังกลาวดวย 

2) การขนสงสินคาจากเมืองทาท่ีมีการระบาดของโรค   
แมวาจะมีการกักกันเรือท่ีเดินทางมาจากเมืองทาท่ีมีการระบาดของโรค และมีการ

ตรวจสอบโดยเจาพนักงานแพทยเกี่ยวกับการแพรกระจายของเช้ือในเรือขนสงดังกลาวก็ตาม135 
กรณีดังกลาวกฎหมายมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองประชาชนในประเทศไทยไมใหติดเช้ือจากโรค
ระบาดไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 หรือโรคระบาดอ่ืนๆ เทานั้น กฎหมายไมไดกําหนดมาตรการคุมครอง
ลูกจาง รวมท้ังบุคคลท่ีอยูในเรือขนสงเพ่ือปองกันมิใหไดรับเช้ือโรคระบาดดังกลาว ซ่ึงถือวาธุรกิจการ
ขนสงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการแพรกระจายของโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 ระบาดในวงกวางและ
เปนชองทางของโรคท่ีจะระบาดเขามาในประเทศไทยไดงายหากไมมีมาตรการคุมครองลูกจาง
ดังเชนในปจจุบันนี้ 
 4.6.2    ในธุรกิจขนสงทางอากาศและทางบก 
  1) การตรวจสอบโรคเฉพาะการเดินทางจากประเทศท่ีมีการแพรระบาดของโรค         
   เจาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจตรวจตราพาหนะและผูเดินทาง กําจัดส่ิง
อันตรายตอสุขภาพในพาหนะ ตรวจตราอาหารท่ีจะเขาในบริเวณทาอากาศยาน หรือท่ีขนสงทางบก
ใหถูกสุขลักษณะแตการตรวจดังกลาวตองไดความวาเม่ือผูเดินทางท่ีจะเขามาในราชอาณาจักรไทย
นั้น มาจากประเทศหรือเมืองทาท่ีมีโรคติดตออันตรายเกิดขึ้น รวมท้ังมีอํานาจกักกันบุคคลหรือ
                                                        

134  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องมาตรฐานและหลักเกณฑเพื่อความปลอดภัยใน
การทํางานในงานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล พ.ศ. 2554, ขอ 3. 

135  พระราชบัญญัติเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช 2456, มาตรา 217 
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ส่ิงของอุปโภคบริโภคดังกลาวไดดวย136 ซ่ึงมิไดมีการตรวจโรคกับผูเดินทางจากประเทศอ่ืนๆ         
ท่ีมิไดกําหนดไว ทําใหการตรวจสอบโรคอาจมิไดคลอบคลุมเทาท่ีควร ไมสามารถจํากัดการ
แพรกระจายของเช้ือในวงกวางมิใหกระทบตอการทํางานของลูกจางได 

2) ไมมีมาตรการปองกัน ตรวจโรค และใชอุปกรณปองกันของลูกจางในระหวางการ
ทํางาน 

เจาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจตรวจตราโรคติดตอท้ังทางอากาศและ    
ทางบก ซ่ึงวัตถุประสงคท่ีสําคัญ คือ ตรวจโรคติดตอกับบุคคลผูเดินทางเขามาในทาอากาศยาน หรือ
เดินทางเขามาในราชอาณาจักรไทย มิไดมีวัตถุประสงค เพ่ือคุมครองลูกจาง มิใหติดเช้ือระบาดจาก
บุคคลหรือสินคาท่ีปนเปอนโรคระบาดไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 ซ่ึงลูกจางท่ีปฏิบัติงานอยูในทาอากาศ
ยานไมวาจะเปนพนักงานตอนรับ หรือจะเปนพนักงานท่ีดําเนินงานอยูในทาอากาศยาน รวมท้ัง
ลูกจางท่ีมีอาชีพขับรถบรรทุกท่ีทําการขนสงสินคาจากเมืองทาท่ีมีการระบาดของโรค หากการบรรจุ
หีบหอสินคาไมไดมาตรฐาน เชน การขนสงเนื้อหมู ท่ีเปนวัตถุท่ีมีอัตราเส่ียงของการติดเช้ือ หรือ
ลูกจางพนักงานไมไดดําเนินการปองกันตนเองตามมาตรการท่ีนายจางกําหนดไวเฉพาะกิจ ลูกจางผู
นั้นก็อาจไดรับเช้ือจากการปฏิบัติหนาท่ีในทาอากาศยานหรือการขนสงทางรถบรรทุก ท่ีมี               
ผูเดินทางหรือผูติดตอที่มาจากเมืองทาหรือประเทศที่มีการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ     
ค.ศ. 2009 ได  

จากปญหาตามขอ 1 และ 2 ลูกจางหรือพนักงานในธุรกิจขนสงทางอากาศ ทางบกและ
ทางเรือ จึงเปนบุคคลท่ีมีอัตราเส่ียงในการติดเช้ือไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 ไดงาย เพราะอาจไดรับเช้ือ
หลายทางจากผูเดินทาง ดังนั้น จึงควรกําหนดมาตรการทางกฎหมายคุมครองลูกจางในธุรกิจ
ดังกลาวอยางเรงดวน เพราะในอนาคตอาจมีการแพรระบาดของโรคใหมขึ้นอีก และอาจจะรายแรง
กวาโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 ท่ีระบาดอยูในปจจุบันนี้ ท้ังมาตรการคุมครองลูกจางในธุรกิจขนสง
ทางเรือ ทางอากาศและทางบก 
 4.6.3   ไมมีการนําคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขมาบังคับใชในธุรกิจขนสง 
  เนื่องจากคําแนะนําเกี่ยวกับการปองกันโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุข
ไดประกาศใชนั้น ไมมีสภาพบังคับใช137 ทําใหนายจาง ผูประกอบกิจการขนสง มิไดปฏิบัติตาม
คําแนะนําในชวงท่ีเกิดการระบาดของโรค ซ่ึงนายจางสามารถนําคําแนะนําท่ีกําหนดขึ้นปรับใชเพ่ือ
หยุดหรือปองกันมิใหมีการแพรระบาดของเช้ือในเรือ รถขนสง อากาศยานและทาอากาศยาน         
ได แบงเปน 2 กรณดีังนี้ 
                                                        
 136  พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523, มาตรา 13 และ 14. 

137  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, มาตรา 10 อนุมาตรา (4) และ (6). 
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  1) กรณีกอนพบการติดเช้ือ 
   (1) กอนปฏิบัติงาน ควรลางมือดวยสบูและน้ําสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล 
   (2) ในขณะปฏิบัติงานควรเตรียมปองกันการติดเช้ือ เชน หนากากอนามัย ถุงมือ 
เพ่ือใชปองกันตนเอง หรือเม่ือผูโดยสารรองขอ138 
   (3) พนักงานตองลางมือใหสะอาดดวยสบูและน้ําสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล       
ทุกครั้ง กอนและหลังเตรียมอาหาร 
   (4) ประชาสัมพันธปองกันโรค หม่ันทําความสะอาดพ้ืนผิวท่ีมีผูสัมผัสมาก139 
   (5) ลูกจางตองสวมหนากากอนามัย รวมถึงจัดเตรียมถังขยะท่ีมีฝาปดไวประจํารถ
โดยสาร สําหรับบริการผูโดยสารท่ีมีอาการไอจามเล็กนอย โดยจัดวางไวในจุดท่ีหยิบใชได
สะดวก140 
  2) กรณีหลังพบการติดเช้ือ 

 (1) หากลูกจางพบวามีไขควรพบแพทยทันทีและงดบินจนกวาจะหายเปนปกต1ิ41 
   (2) ในขณะทําการบิน หากพบผูโดยสารท่ีมีอาการไข ไอหรือจาม ใหแยกผูโดยสาร
รายนั้นอยูในบริเวณท่ีปลอดเช้ือและใชหนากากอนามัยปดปากและจมูกเพ่ือปองกันการแพรกระจาย
ของเช้ือ และลูกจางตองแจงใหนายจางทราบวาพบผูปวยบนเครื่อง เพ่ือเตรียมรับตัวผูปวย
ภาคพ้ืนดินเพ่ือทําการรักษา142 เปนตน 

 
4.7 ปญหาการคุมครองลูกจางซ่ึงเปนเด็กและผูสูงอายุ 
 4.7.1     ลูกจางเด็ก อายุต่ํากวา 18 ป 

ในการคุมครองลูกจางซ่ึงเปนเด็ก ท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป นั้น ไมมีกฎหมายบัญญัติคุมครอง
ลูกจางเด็กมิใหไดรับความเจ็บปวยจากโรคระบาดอันเนื่องมาจากการทํางานไวโดยเฉพาะ ท้ังท่ี
ลูกจางกลุมนี้เปนลูกจางท่ีอยูในภาวะความเส่ียงในการไดรับเช้ือโรคระบาดไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009      
จากการทํางานงายกวาลูกจางท่ีมีอายุระหวาง 18 ถึง 50 ป รวมถึงโรคระบาดอ่ืนๆ แตมีกฎหมายท่ี

                                                        
138  คําแนะนํากระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผูควบคุมยานพาหนะและลูกเรือ.  หนา 1. 
139  คําแนะนํากระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คําแนะนําสําหรับพนักงานสายการบินภาคพื้นดิน. หนา 1. 
140  คําแนะนํากระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1) 

ในรถโดยสารสาธารณะ. หนา 1. 
141  คําแนะนํากระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คําแนะนําสําหรับพนักงานสายการบินภาคพื้นดิน. หนาเดิม. 
142  คําแนะนํากระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผูควบคุมยานพาหนะและลูกเรือ.  หนาเดิม. 
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บัญญัติเกี่ยวของซ่ึงคุมครองลูกจางเด็กใหไดรับความคุมครองในกรณีเชนเดียวกับลูกจางโดยท่ัวๆ 
ไปเทานั้น เชน การตรวจสุขภาพ143 เปนตน  
 4.7.2    ลูกจางผูสูงอายุ ตั้งแต 55 ปขึ้นไป 

สวนลูกจางผูสูงอายุท่ีมีชวงอายุการทํางานตั้งแต 55 ป ขึ้นไปนั้น แมวาจะมีพระราชบัญญัติ
ผูสูงอาย ุพ.ศ. 2546 กําหนดใหลูกจางไดรับความคุมครองไวกรณีพิเศษก็ตาม แตกฎหมายไดบัญญัติ
ความคุมครองลูกจางอยางกวางๆ เกี่ยวกับการไดรับบริการทางการแพทยและการเดินทางเทานั้น144 
มิไดบัญญัติเกี่ยวกับการปกปองลูกจางในระหวางการทํางานแตอยางใด การคุมครองลูกจาง           
ในกรณีนี้ ลูกจางผูสูงอายจุึงไดรับความคุมครองตามกฎหมายท่ัวๆ ไปเชนเดียวกับลูกจางเด็ก 

จากปญหาขอ 1 และขอ 2 ขอแนะฉบับท่ี 197 วาดวยเรื่องกรอบงานสงเสริมความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยในการทํางาน ค.ศ. 2006145 ขององคการแรงงานระหวางประเทศไดกําหนดความคุมครอง
ลูกจางกลุมเส่ียงเพ่ือปองกันการเกิดโรค และการเสียชีวิตจากการทํางาน โดยกําหนดใหมีมาตรการท่ี
เหมาะสมเพ่ือคุมครองลูกจาง โดยเฉพาะลูกจางในกลุมท่ีมีความเส่ียงสูง เชน ลูกจางผูเยาว ผูสูงอายุ 
และผูอพยพ โดยใหรัฐบาลประสานงานกับนายจาง เพ่ือใหมีการสงเสริมระบบจัดการแกไขปญหา
ดานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานสําหรับลูกจางในกลุมเส่ียงไวเปนกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีการคุมครองลูกจางกลุมท่ีไมมีภาวะเส่ียงหรือรางกายมีภูมิคุมกันปองกันโรค
ไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 มากกวาลูกจางกลุมดังกลาวนี ้

ดังนั้น จําเปนตองมีมาตรการคุมครองลูกจางผูสูงอายุและเด็กในกรณีเกิดโรคระบาดไว
เปนอีกกรณีหนึ่ง เพราะวาแมจะมีการบัญญัติมาตรการทางกฎหมายคุมครองลูกจางในกรณีเกิดโรค
ระบาดดังกลาวนี้แลว แตมาตรการท่ีจะตราเปนกฎหมายเพ่ิมเติมนั้น ไมอาจคุมครองลูกจางสูงอายุ
และเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพและภูมิคุมกันโรคในรางกายท่ีนอย
กวาลูกจางวัยหนุมสาวท่ีอาจใชมาตรการคุมครองท่ัวๆไปก็สามารถปองกนัลูกจางได 

 
 
 

                                                        
143  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจางและสงผลการตรวจแกพนักงาน

ตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547, ขอ 3 และ ขอ 9. 
144  พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546, มาตรา 11. 
145  ขอแนะฉบับท่ี 197 วาดวยเรื่องกรอบงานสงเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน

ค.ศ. 2006 เปนแนวปฏิบัติไมมีขอผูกพันทางกฎหมายแตเปนเครื่องมือท่ีใหการช้ีนําท่ีเฉพาะเจาะจงตอวิถีปฏิบัติเพื่อ
เปนบทเสริมอนุสัญญาฉบับท่ี 187 วาดวยกรอบการสงเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน ค.ศ. 2006.  
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 4.7.3   ไมมีการนําคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขมาบังคับใชในลูกจางกลุมเส่ียง 
   เนื่องจากคําแนะนําเกี่ยวกับการปองกันโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 ซ่ึงกระทรวง
สาธารณสุขไดประกาศใชนั้น ไมมีสภาพบังคับใช146 ทําใหนายจาง มิไดปฏิบัติตามคําแนะนําในชวง
ท่ีเกิดการระบาดของโรค ซ่ึงนายจางสามารถนําคําแนะนําท่ีกําหนดขึ้นปรับใชปองกันลูกจาง         
ในกลุมเส่ียง มิใหติดโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 เนื่องจากการทํางาน แบงเปน 2 กรณี ดังนี้  

1) กรณีกอนพบการติดเช้ือ  
 (1) ลูกจางกลุมเส่ียงตองปฏิบัติโดยเครงครัด เชน ใชหนากากอนามัย ปดปากปดจมูก

ในระหวางปฏิบัติงาน ลางมือใหสะอาดดวยสบูและน้ําสะอาดทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน  
 (2) ลูกจางกลุมเส่ียงตองไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ  ค.ศ. 2009            

กอนการปฏิบัตงิาน 
2) กรณีหลังพบการติดเช้ือ     
 (1) กรณีท่ีพบลูกจางมีอาการเจ็บปวย นายจางตองนําตัวลูกจางสงแพทยเพ่ือตรวจสอบ

วาติดเช้ือไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 หรือไม หากลูกจางติดเช้ือ นายจางตองอพยพลูกจางผูอ่ืนออกจาก
บริเวณท่ีลูกจางผูติดเช้ือทํางาน และมีการฆาเช้ือโรคตามมาตรฐานสากล จนกวาจะแนใจไดวาไมมี
เช้ือโรคไขหวัดใหญหลงเหลืออยูในบริเวณดังกลาว จึงสามารถใหลูกจางผูอ่ืน (ยกเวนลูกจางกลุม
เส่ียง) ปฏิบัติงานในบริเวณดังกลาวได และ 

 (2) นายจางตองแยกพนักงานท่ีอยูในกลุมเส่ียง เชน แบงกลุมลูกจางเด็กหรือ
ผูสูงอายุ ใหทํางานอยูในบริเวณท่ีมีการเฝาระวังพิเศษ และไมใหทํางานในบริเวณท่ีมีประวัติของ
ลูกจางผูติดเช้ือไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 เพราะอาจมีเช้ือไขหวัดใหญหลงเหลืออยูและเปนเหตุให
ลูกจางกลุมเส่ียงท่ีมีภูมิปองกันทางรางกายนอยและมีโอกาสติดเช้ือไดงาย ไดรับความเจ็บปวยจาก
โรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 เนื่องจากทํางานในบริเวณดังกลาว เปนตน147 

 
4.8 ปญหาการคุมครองลูกจางเร่ืองคาทดแทน 

ปญหาตามขอนี้ ผูเขียนขอกลาวเฉพาะปญหาตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
เรื่องการจายคาทดแทน เม่ือลูกจางไดรับความเจ็บปวยซ่ึงเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของการ
ทํางาน148  โดยเฉพาะลูกจางท่ีทํางานในโรงงานหมู หรือฟารมเล้ียงหมู มีโอกาสเปนผูไดรับเช้ือ

                                                        
146  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, มาตรา 10 อนุมาตรา (4) และ (6). 
147  คําแนะนํากระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผูควบคุมยานพาหนะและลูกเรือ.  หนาเดิม. 
148  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 5 บัญญัติวา “เจ็บปวย หมายความวา การท่ีลูกจางเจ็บปวย

หรือถึงแกความตายดวยโรคซึ่งเกิดข้ึนตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือเนื่องจากการทํางาน.” 
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ไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 โดยตรงเนื่องจากการทํางาน หากนายจางไมมีมาตรการหรืองดเวนกระทําการ
ใดๆ ทําใหลูกจางตดิเช้ือ หรือความเจ็บปวยเกิดจากความไมเอาใจใสในการปองกันตนเองของลูกจาง 
จนเกิดเจ็บปวยในระหวางการทํางาน ลูกจางจึงสามารถใชสิทธิเบิกเงินทดแทนตางๆ จากนายจางได 
ซ่ึงความคุมครองคารักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานและคาทําศพ อาจอยูในเกณฑ
การคุมครองท่ีเหมาะสม  

แตในกรณีการคุมครองลูกจางเกี่ยวกับคาทดแทนจากการขาดรายได เนื่องจากไม
สามารถทํางานติดตอกันไดเกินสามวัน สําหรับลูกจางท่ีไดรับคาจางรายเดือนมีสิทธิไดรับคาทดแทน
ในอัตรารอยละหกสิบของคาจางรายเดือนตลอดระยะเวลาท่ีไมสามารถทํางานได แตตองไมเกิน   
หนึ่งปนั้น149 การคํานวณคาทดแทนของลูกจางรายเดือน อาจไมไดรับผลกระทบเนื่องจากอัตรา
เงินเดือนท่ีไดรับในแตละเดือนอยูในเกณฑท่ีสามารถดํารงชีพอยูได เม่ือหักกับคาใชจายท่ีเกิดขึ้นแต
ละเดือน แตกรณีของลูกจางท่ีไดรับคาจางรายวันนั้น การคํานวณคาทดแทนท่ีไดรับในแตละเดือน 
กฎหมายกําหนดใหคํานวณโดยนําอัตราคาจางรายวันท่ีลูกจางมีสิทธิไดรับในขณะท่ีเจ็บปวยในอัตรา
รอยละหกสิบคูณยี่สิบหก150 ยกตัวอยางเชน ลูกจางรายวันไดรับเงินคาจางสามรอยบาทตอวัน         
เม่ือคํานวณอัตรารอยละหกสิบ จากคาจางรายวันจะเปนเงินเทากับส่ีพันหกรอยแปดสิบบาท นําไป
คูณยี่สิบหก จะไดจํานวนคาทดแทนท่ีตองจายใหแกลูกจางรายวันจํานวนส่ีพันหกรอยแปดสิบบาท
ตอเดือน ซ่ึงเปนอัตราคาทดแทนของลูกจางรายวันท่ีนอยและยังไมสอดคลองกับอัตราคาใชจายของ
ลูกจางในปจจุบัน เชน คาเชาบาน คาดํารงชีพ ท่ีมีอัตราท่ีสูงตามภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงลูกจางท่ีไดรับ
ความเจ็บปวยและยังไมหายจากความเจ็บปวยหรือยังมีเช้ือไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 จะไดรับผลกระทบ
จากคาทดแทนท่ีไมเพียงพอกับคาใชจาย จนจําเปนตองหาเงินโดยวิธีทุจริตและผิดกฎหมาย ทําใหเกิด
ปญหาสังคมเพ่ิมขึ้น นอกเหนือจากการระบาดของโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009  

ในกรณีดังกลาวมีคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการลาปวยและการจาย
คาจาง ซ่ึงสามารถนํามาปรับใชในการคุมครองลูกจางประจํา (รายเดือน) และช่ัวคราว (รายวัน) 
เกี่ยวกับคาทดแทนได กลาวคือ ลูกจางท่ีมีอาการเจ็บปวยและสงสัยวาจะเปนโรคไขหวัดใหญ       
ค.ศ. 2009 สามารถลาหยุดพักรักษาตัวอยูท่ีบานไดตามความจําเปนโดยไมถือเปนวันลาและ                   
ไมจําเปนตองมีใบรับรองแพทย และลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางเทากับอัตราคาจางในวันทํางานตลอด

                                                        
149  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537, มาตรา 18. 
150  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดระยะเวลาการจายคาทดแทนและหลักเกณฑและวิธีการคํานวณ

คาจางรายเดือน ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547, ขอ 6(2). 

DPU



79 
 

ระยะเวลาท่ีลา151 โดยสามารถนํามาพิจารณาเพ่ิมเติมในกฎกระทรวงท่ีจะบัญญัติขึ้นในอนาคต
เกี่ยวกับการลาและการจายคาจางใหแกลูกจาง กรณีเจ็บปวยจากโรคระบาดอันเนื่องมาจากการ
ทํางานในสถานประกอบกิจการของนายจาง เพ่ือชวยลดภาระของลูกจางท่ีไดรับความเจ็บปวยไมให
ไดรับความเดือดรอน และชวยปองกันปญหาสังคมท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตไดอีกทางหนึ่งดวย 
 

4.9 แบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมนายจาง ลูกจาง นักวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 
และนักวิชาการกระทรวงแรงงาน 

  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 
 

ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ หมายเหต ุ
ชาย 12 60  
หญิง 8 40  
รวม 20 100  

 

วิเคราะห จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสัมภาษณ เปนเพศชายและเพศหญิง         
คิดเปนรอยละ 60 และ 40 

สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 
 

ตารางที่ 4.2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จํานวน รอยละ หมายเหต ุ
อาย ุ20-30 ป 5 25  
อาย ุ31-40 ป 5 25  
อาย ุ41-50 ป 10 50  

รวม 20 100  
 

                                                        
151  คําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง แนวทางการปองกันควบคุมโรคไขหวัดใหญในสถาน

ประกอบการและสถานท่ีทํางาน ลงวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2554. หนา 1. 
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วิเคราะห จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผูตอบแบบสัมภาษณ มีอายุระหวาง 41-50 คิดเปน   
รอยละ 50 สวนอายุ 20-30 และ 31-40 คิดเปนรอยละ 25 

สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป 
 

ตารางที่ 4.3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามสถานภาพการสมรส 
 
สถานภาพการสมรส จํานวน รอยละ หมายเหต ุ

โสด 8 40  
สมรส 12 60  
รวม 20 100  

 
  วิเคราะห จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผูตอบแบบสัมภาษณ มีสถานภาพสมรสและโสด        
คิดเปนรอยละ 60 และ 40 
  สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญมีสถานะสมรสแลว 
 
ตารางที่ 4.4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามลักษณะงาน 
 

ลักษณะงาน จํานวน รอยละ หมายเหต ุ
ขาราชการ 10 50  

เอกชน 10 50  
รวม 20 100  

  
  วิเคราะห จากตารางท่ี 4.4 พบวา ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญมีลักษณะงานขาราชการ
และเอกชนในอัตรารอยละ 50 เทากัน 
  สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณทํางานในภาคเอกชนและภาคราชการในอัตราเทากัน 
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สวนที่ 2 หนาที่ของนายจาง 
 

ตารางที่ 4.5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามการฆาเช้ือในสถานประกอบ
กิจการ 

การฆาเชื้อ จํานวน รอยละ หมายเหต ุ
กอนปฎิบัติงาน 1 5 ในธุรกิจฟารหมูนายจางจัดใหลูกจางจุม

รองเทาในบอน้ํายาฆาเช้ือกอนเขาทํางาน 
หลังปฎิบัติงาน 3 15 ในธุรกิจสวนใหญมีเจลลางมือเทานั้น 
ไมมีการฆาเช้ือ 16 80  

รวม 20 100  
 
วิเคราะห จากตารางท่ี 4.5 ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญ ระบุวาในสถานประกอบ

กิจการไมมีการฆาเช้ือกอนและหลังปฏิบัติงานคิดเปนรอยละ 80 และมีการฆาเช้ือกอนและหลัง
ปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 5 และ 15 

สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณระบุวาในสถานประกอบกิจการสวนใหญไมมีการฆาเช้ือ 
 

ตารางที่ 4.6 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามสถานประกอบกิจการท่ีมีอุปกรณ
การปองกันโรค 
 

อุปกรณปองกันโรค                                     จํานวน รอยละ หมายเหต ุ
หนากากและถุงมือ 4 20 ในอากาศยานการเสริฟอาหาร ลูกจาง

จะตองใสถุงมือ และใสหนากากอนามัย
ในชวงท่ีมีการแพรระบาดหนัก 

เจลฆาเช้ือ 8 40  
เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 10 ในทาอากาศยานมีการตรวจวัดอุณหภูมิ

เฉพาะผูเดินทางเทานั้น 
ไมมี 6 30  
รวม 20 100  
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วิเคราะห จากตารางท่ี 4.6 ผูตอบแบบสัมภาษณ ระบุวาในสถานประกอบกิจการมีเจล
ฆาเช้ือ คิดเปนรอยละ 40 มีหนากากหรือถุงมือ คิดเปนรอยละ 20 มีเครื่องวัดอุณหภูมิ คิดเปนรอยละ 
10 และไมมีอุปกรณการปองกันโรค คิดเปนรอยละ 30  

สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญระบุวาในสถานประกอบกิจการมีเจลฆาเช้ือ ไมมี
อุปกรณการปองกันโรค มีหนากากและถุงมือ และมีเครื่องวัดอุณหภูมิตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.7 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามสถานประกอบกิจการท่ีมี
ประกาศแจงโรคเปนลายลักษณอักษร 
 

ประกาศแจงโรค จํานวน รอยละ หมายเหต ุ
มีการประชาสัมพันธ 7 35 ในอากาศยานและทาอากาศยานจะมี

การประชาสัมพันธปองกันโรคกับผู
เดินทางและพนักงาน 

มีสัญลักษณแจงเตือน 5 25 ในธุรกิจรถเมลหรือรถโดยสารจะมี
การติดสติกเกอรแจงโรค 

ไมมี 8 40  
รวม 20 100  

 
วิเคราะห จากตารางท่ี 4.7 ผูตอบแบบสัมภาษณ ระบุวาในสถานประกอบกิจการไมมี

ประกาศแจงโรค คิดเปนรอยละ 40 มีการประชาสัมพันธและสัญลักษณแจงเตือน คิดเปนรอยละ    
35 และ 25 

สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญระบุวาในสถานประกอบกิจการไมมีประกาศแจงโรค 
 

ตารางที่ 4.8 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามกรณีท่ีสถานประกอบกิจการ     
จัดใหมีการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009         
     

การฉีดวัคซีน จํานวน รอยละ หมายเหต ุ
1 ครั้งตอป 8 40  
2 ครั้งตอป 3 15  

ไมมี 9 45  
รวม 20 100  
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วิเคราะห จากตารางท่ี 4.8 ผูตอบแบบสัมภาษณ ระบุวาในสถานประกอบกิจการไมมีฉีด
วัคซีน คิดเปนรอยละ 45 มีการฉีดวัคซีน 1 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 40 และ 2 ครั้งตอป คิดเปน    
รอยละ 15 

สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญระบุวาในสถานประกอบกิจการไมมีการฉีดวัคซีน
ปองกันโรค 

 
ตารางที่ 4.9 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามกรณีท่ีสถานประกอบกิจการ      
จัดใหมีการอบรมการปองกันโรค     
 

    การจัดอบรม จํานวน รอยละ หมายเหต ุ
1 ครั้งตอป 8 40  

ไมมี 12 60 ในสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก    
ไมมีการอบรมการปองกันโรค ไมมีการ
ประชาสัมพันธแตเปนการบอกตอ 

รวม 20 100  
 
วิเคราะห จากตารางท่ี 4.9 ผูตอบแบบสัมภาษณ ระบุวาในสถานประกอบกิจการไมมี     

การอบรมการปองกันโรค คิดเปนรอยละ 60 และมีการอบรม คิดเปนรอยละ 40 
สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญระบุวาในสถานประกอบกิจการไมมีการจัดอบรม

การปองกันโรค  
 

ตารางที่ 4.10 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามกรณีท่ีนายจางมีการประสานงาน
กับหนวยงานของรัฐ เม่ือพบลูกจางมีอาการปวยอาจติดเช้ือโรคระบาด       
 
การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ จํานวน รอยละ หมายเหต ุ

ไมไดแจงกระทรวงสาธารณสุข 17 85  
ไมพบลูกจางท่ีมีอาการปวย 3 15  

รวม 20 100  
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   วิเคราะห จากตารางท่ี 4.10 ผูตอบแบบสัมภาษณ ระบุวานายจางไมมีการแจงโรคให
หนวยงานรับทราบ คิดเปนรอยละ 85 และไมพบลูกจางท่ีปวย คิดเปนรอยละ 15 

สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญระบุวาในสถานประกอบกิจการไมมีการ
ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขกรณีท่ีพบลูกจางท่ีมีอาการปวย 

 
สวนที่ 3 หนาที่ของลูกจาง 

 
ตารางที่ 4.11 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามลูกจางท่ีไดรับการอบรมเกี่ยวกับ
โรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 
 

    การอบรม จํานวน รอยละ หมายเหต ุ
1 ครั้งตอป 2 14  

ไมมี 13 86  
รวม 15 100  

 
วิเคราะห จากตารางท่ี 4.11 ผูตอบแบบสัมภาษณ ระบุวาไมมีการอบรมการปองกันโรค

ในระหวางการทํางาน คิดเปนรอยละ 86 และมีการอบรบ 1 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 14 
สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญระบุวาในสถานประกอบกิจการไมมีการอบรมการ

ปองกันโรค 
 

ตารางที่ 4.12 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามลูกจางท่ีไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 
 

การฉีดวัคซีน                                                จํานวน รอยละ หมายเหต ุ
1 ครั้งตอป 6 40  

ไมมี 9 60  
รวม 15 100  

  
วิเคราะห จากตารางท่ี 4.12 ผูตอบแบบสัมภาษณ ระบุวาไมมีฉีดวัคซีนปองกันโรคใน

ระหวางการทํางานคิด เปนรอยละ 60 และมีการฉีดวัคซีน รอยละ 40 
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สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญระบุวาในสถานประกอบกิจการไมมีการฉีดวัคซีน
ปองกันโรค 

 
ตารางที่ 4.13 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามลูกจางท่ีมีการฆาเช้ือกอนและ
หลังการปฏิบัติงานเสร็จ 
 

การฆาเชื้อ                                                จํานวน รอยละ หมายเหต ุ
มีการฆาเช้ือ 1 6 การฆาเช้ือโรคจะมีเฉพาะธุรกิจฟารม

เล้ียงหมู เนื่องจากลูกจางตองปฏิงาน
ท่ีเกี่ยวกับพาหะของโรคโดยตรง 

ไมมีการฆาเช้ือ 14 94  
รวม 15 100  

 
วิเคราะห จากตารางท่ี 4.13 ผูตอบแบบสัมภาษณ ระบุวาไมมีการฆาเช้ือกอนเขาทํางาน     

คิดเปนรอยละ 94 และมีการฆาเช้ือ คิดเปนรอยละ 6 
สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญระบุวาในสถานประกอบกิจการไมมีฆาเช้ือกอน

และหลังปฏิบัติงาน 
 

ตารางที่ 4.14 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามลูกจางท่ีมีการฆาเช้ือในท่ีพัก 
 

การฆาเชื้อในที่พัก                                                                                       จํานวน รอยละ หมายเหต ุ
1-5 ครั้งตอ 1 อาทิตย 1 6 เปนลูกจางในธุรกิจฟารมหมู ซ่ึง

นายจางกําหนดใหตองมีการฆาเช้ือ   
ในท่ีพักหลังปฏิบัติงานเสร็จ 

ไมมีการฆาเช้ือ 14 94  
รวม 15 100  

 
วิเคราะห จากตารางท่ี 4.14 ผูตอบแบบสัมภาษณ ระบุวาไมมีการฆาเช้ือในท่ีพักคิดเปน   

รอยละ 94 และมีการฆาเช้ือในท่ีพัก 1-5 ครั้งตอ 1 อาทิตย คิดเปนรอยละ 6 
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สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญระบุวาในสถานประกอบกิจการไมมีการฆาเช้ือใน
ท่ีพักหรือท่ีอยูอาศัย 

 
สวนที ่4 มาตรฐานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  

ในสถานประกอบกิจการ 
 

ตารางที่ 4.15 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามสถานประกอบกิจการท่ีมีการ
จัดการดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 
สภาพแวดลอมในการทํางาน จํานวน รอยละ หมายเหต ุ
มีอากาศถายเทไดมาตรฐาน 1 5  

มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 1 5  
มีการบําบัดน้ําเสีย 1 5  

มีการปรับใชมาตรฐานจาก
กระทรวงสาธารณสุข 

7 35 ในธุรกิจรถเมลและรถทัวร  มี การ
ปองกันโรคโดยเครงครัด เนื่องจาก     
มีประชาชนใชบริการจํานวนมาก 
ประกอบกับมีคําแนะนําของกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดขึ้นโดยตรงเพ่ือ
ควบคุมการระบาดของโรค 

ไมมี 10 50  
รวม 20 100  
 
วิเคราะห จากตารางท่ี 4.15 ผูตอบแบบสัมภาษณ ระบุวาในสถานประกอบกิจการไมมี

มาตรฐาน คิดเปนรอยละ 50 มีอากาศถายเท มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม มีการบําบัดน้ําเสีย คิดเปนรอยละ 
5 และมีการปรับใชมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข คิดเปนรอยละ 35 

สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญระบุวาในสถานประกอบกิจการไมมีมาตรฐานการ
ปองกันโรคระบาด 
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ตารางที่ 4.16 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามสถานประกอบกิจการท่ีมีแพทย
หรือสํานักงานแพทยเพ่ือตรวจโรคหรือใหคําปรึกษาแกลูกจาง 
 

การตรวจสอบโรค                                                                                       จํานวน รอยละ หมายเหต ุ
มีแพทยหรือสํานักงานแพทยบริการ 1 5  

มีแพทยช่ัวคราว 3 15  
ไมมี 16 80  
รวม 20 100  

 

วิเคราะห จากตารางท่ี 4.16 ผูตอบแบบสัมภาษณ ระบุวาในสถานประกอบกิจการไมมี
แพทยหรือสํานักงานแพทยบริการ คิดเปนรอยละ 80 มีแพทยประจํา คิดเปนรอยละ 5 และมีแพทย
ช่ัวคราว คิดเปนรอยละ 15 
  สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญระบุวาในสถานประกอบกิจการไมมีแพทย           
ในสถานประกอบกิจการเพ่ือตรวจโรคหรือใหคําปรึกษาแกลูกจาง 
 

สวนที่ 5 คณะกรรมการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 

ตารางที่ 4.17 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามบทบาทของคณะกรรมการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 

บทบาท จํานวน รอยละ หมายเหต ุ
มีหนาท่ีตรวจสอบนายจาง 2 10  

มีหนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ 8 40  
มีหนาท่ีตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางาน 1 5  

ไมทราบ 9 45  
รวม 20 100  

 

วิเคราะห จากตารางท่ี 4.17 ผูตอบแบบสัมภาษณ ระบุวาไมทราบบทบาทของคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน คิดเปนรอยละ 45 มีหนาท่ีตาม
กฎหมาย คิดเปนรอยละ 40 มีหนาท่ีตรวจสอบนายจาง คิดเปนรอยละ 10 และมีหนาท่ีตรวจ
สภาพแวดลอมในสถานประกอบกิจการ คิดเปนรอยละ 5 

สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญระบุวาไมทราบบทบาทของคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
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สวนที่ 6 บทลงโทษ 
 

ตารางที่ 4.18 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษ
ผูฝาฝน 
 

บทลงโทษ จํานวน รอยละ หมายเหต ุ
ใหเปนไปตามกฎหมาย 9 45  

ไมมีผลบังคับใชเปนรูปธรรม 3 15 นักวิชาการกระทรวงแรงงาน เห็นวา 
เนื่องจากไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยตรง 
บทลงโทษท่ีกําหนดไวจึงไมมีผลในทาง
ปฏิบัติตอผูฝาฝน 

ไมทราบ 8 40  
รวม 20 100  

 
วิเคราะห จากตารางท่ี 4.18 ผูตอบแบบสัมภาษณ ระบุวาไมทราบถึงบทลงโทษกรณีมี

ผูฝาฝน คิดเปนรอยละ 40 ใหเปนไปตามกฎหมาย คิดเปนรอยละ 45 และไมมีผลบังคับใชเปน
รูปธรรม คิดเปนรอยละ 15  
  สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญระบุวาบทลงโทษไมมีผลบังคับใชเปนรูปธรรม 
เนื่องจากยังไมมีกฎหมายบัญญัติขึ้นโดยตรงในกรณีนี้ 
 

สวนที่ 7 การคุมครองลูกจางในธุรกิจขนสง 
 

ตารางที่ 4.19 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามความคุมครองลูกจางในสาย
อาชีพธุรกิจขนสงทางอากาศ (ในอากาศยานและทาอากาศยาน) 
 

ธุรกิจขนสงทางอากาศ จํานวน รอยละ หมายเหต ุ
มาตรการคัดกรอง ตรวจโรคผูโดยสารขาเขา 5 25  

ตรวจอุณหภูมิผูโดยสารขาเขาและขาออก 3 15  
ปฏิบัติตามขอกําหนดองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ 7 35  

ไมทราบ 5 25  
รวม 20 100  
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วิเคราะห จากตารางท่ี 4.19 ผูตอบแบบสัมภาษณ ระบุวาปฏิบัติตามขอกําหนดองคการ
การบินพลเรือนระหวางประเทศ คิดเปนรอยละ 35 มีการตรวจอุณหภูมิผูโดยสาร คิดเปนรอยละ 15        
มีมาตรการคัดกรองตรวจโรคผูโดยสาร คิดเปนรอยละ 25 และไมทราบ คิดเปนรอยละ 25 

สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญระบุวาในธุรกิจขนสงทางอากาศไดปฏิบัติตาม
ขอกําหนดองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ และยังมีมาตรการตรวจโรคและอุณหภูมิ
ผูโดยสารขาเขาและขาออกตามลําดับ 

  

ตารางที่ 4.20 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามความคุมครองลูกจางในสาย
อาชีพธุรกิจขนสงทางเรือ 
 

ธุรกิจขนสงทางเรือ จํานวน รอยละ หมายเหต ุ
ปฏิบัติตามขอกําหนดองคการทางทะเลระหวางประเทศ 7 35  

ไมมีมาตรการคุมครองลูกจาง 3 15  
ไมทราบ 10 50  

รวม 20 100  
 

วิเคราะห จากตารางท่ี 4.20 ผูตอบแบบสัมภาษณ ระบุวาไมทราบวามีมาตรการคุมครอง
ลูกจางในการทํางาน คิดเปนรอยละ 50 ปฏิบัติตามขอกําหนดองคการทางทะเลระหวางประเทศ คิด
เปนรอยละ 35 และไมมีมาตรการ คิดเปนรอยละ 15 

สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญระบุวาในสถานประกอบกิจการ ไมทราบวามี
มาตรการทางกฎหมายคุมครองลูกจางในระหวางการทํางาน มีการปฏิบัติตามขอกําหนดองคการ
ทางทะเลระหวางประเทศ และไมมีมาตรการคุมครองลูกจางตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.21 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามความคุมครองลูกจางในสาย
อาชีพธุรกิจขนสงทางบก (รถเมลและรถทัวร) 
 

ธุรกิจขนสงทางบก จํานวน รอยละ หมายเหต ุ
มีอุปกรณปองกันโรค 8 40  

มีสัญลักษณหรือประกาศแจงโรค 4 20  
ปฏิบัติตามขอแนะนํากระทรวงสาธารณสุข 5 25  

ไมทราบ 3 15  
รวม 20 100  
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วิเคราะห จากตารางท่ี 4.21 ผูตอบแบบสัมภาษณ ระบุวาในการปฏิบัติงานมีอุปกรณ
ปองกันโรค คิดเปนรอยละ 40 ปฏิบัติตามขอแนะนํากระทรวงสาธารณสุข คิดเปนรอยละ 25            
มีสัญลักษณหรือประกาศแจงโรค คิดเปนรอยละ 20 และไมทราบ คิดเปนรอยละ 15 
  สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญระบุวาการปฏิบัตงานของลูกจางในรถเมลและ
รถทัวร มีอุปกรณปองกันโรค เชน หนากากอนามัย หรือ เจลลางมือ เปนตน และมีการปฏิบัติตาม
ขอแนะนํากระทรวงสาธารณสุข รวมถึงมีสัญลักษณหรือประกาศแจงโรคดวยตามลําดับ 
 

สวนที่ 8 การคุมครองลูกจางในกลุมเส่ียง (ลูกจางเด็กและผูสูงอาย)ุ 
 

ตารางที่ 4.22 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามลักษณะการทํางานลูกจางเด็ก 
(อายุต่ํากวา 18) 
 

ลักษณะงานลูกจางเด็ก จํานวน รอยละ หมายเหต ุ
ไมมีการจํากัดการทํางาน 7 35 แมจะไมมีการจํากัดการทํางาน แตลูกจาง

เด็กสวนใหญจะทํางานประจําออฟฟศ    
มิไดทํางานท่ีเกี่ยวกับพาหะโดยตรง ท้ังนี้ 
ยังมีเด็กฝกงานท่ีปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบกิจการแตมิไดรับความคุมครอง
ดังเชนลูกจาง 

ไมมีการจางงาน 13 65  
รวม 20 100  
 

วิเคราะห จากตารางท่ี 4.22 ผูตอบแบบสัมภาษณ ระบุวาลูกจางเด็กไมมีการจํากัดการ
ทํางาน คิดเปนรอยละ 35 และไมมีการจางงาน คิดเปนรอยละ 65 
  สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญระบุวาลูกจางเด็กไมมีการจางงาน แตหากมีการจาง
ก็ไมมีการจํากัดการทํางานแตอยางใด 
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ตารางที่ 4.23 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามลักษณะการทํางานลูกจาง
ผูสูงอาย ุ(อายุ 55 ปขึ้นไป) 
 

ลักษณะงานลูกจางผูสูงอาย ุ จํานวน รอยละ หมายเหต ุ
ไมมีการจํากัดการทํางาน 11 55 ลูกจางในอากาศยานแมจะมีอายุเกิน 

55 ปขึ้นไป ก็ไมมีการจํากัดการทํางาน 
เนื่องจากลูกจางตองมีสุขภาพแข็งแรง 
มีบุคลิกภาพดีตามนโยบายของนายจาง 

มีการจํากัดการทํางาน 7 35  
ไมมีการจางงาน 2 10  

รวม 20 100  
วิเคราะห จากตารางท่ี 4.23 ผูตอบแบบสัมภาษณ ระบุวาลูกจางผูสูงอายุไมมีการจํากัด

การทํางาน คิดเปนรอยละ 55 มีการจํากัดการทํางาน คิดเปนรอยละ 35 และไมมีการจางงาน คิดเปน    
รอยละ 10 
  สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณระบุวาลูกจางผูสูงอายุท่ีมีอายุ 55 ป ขึ้นไป สวนใหญไมมีการ
จํากัดการทํางาน 
 

สวนที่ 9 การคุมครองลูกจางเกี่ยวกับคาทดแทน 
 

ตารางที่ 4.24 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามผลการบังคับใชกฎหมาย
เกี่ยวกับคาทดแทน (ทํางานไมไดติดตอกัน 3 วัน) 
 

คาทดแทน จํานวน รอยละ หมายเหต ุ
ไมมีการจายคาทดแทน 1 5  

จายคาจางปกต ิ 1 5  
เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 18 90  

รวม 20 100  
 
วิเคราะห จากตารางท่ี 4.24 ผูตอบแบบสัมภาษณ ระบุวาใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

คิดเปนรอยละ 90 ไมมีการจายคาทดแทนและจายคาจางปกติ คิดเปนรอยละ 5  
สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญระบุวาใหมีการจายคาทดแทนตามกฎหมาย 
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สวนที่ 10 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการในการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 
ในการคุมครองลูกจางในกรณีเกิดโรคระบาด 

 

ตารางที่ 4.25 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามความตองการใหมีกฎหมาย
คุมครองลูกจางเกี่ยวกับโรคระบาด 
 

ความตองการใหมีกฎหมายคุมครองลูกจาง
เกี่ยวกับโรคระบาด 

จํานวน รอยละ หมายเหต ุ

ตองการ 18 90  
ไมตองการ 2 10  

รวม 20 100  
วิเคราะห จากตารางท่ี 4.25 พบวาผูตอบแบบสัมภาษณ ตองการใหมีกฎหมายคุมครอง

ลูกจางเกี่ยวกับโรคระบาด มิใหไดรับความเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทํางาน คิดเปนรอยละ 90 
และไมตองการ คิดเปนรอยละ 10  

สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญระบุวา ตองการใหมีกฎหมายคุมครองลูกจาง
เกี่ยวกับโรคระบาด 

 

ตารางที่ 4.26 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามความตองการใหนายจางและ
ลูกจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับโรคระบาดท่ีจะบัญญัติเพ่ิมเติม 
 

รายละเอียดที่ตองการเพ่ิมเติมใน
กฎหมาย 

จํานวน รอยละ หมายเหต ุ

จํากัดพ้ืนท่ีการทํางานของลูกจาง
กลุมเส่ียง 

1 5 ลูกจางกลุมเส่ียง คือ ลูกจางเด็กหรือ
ลูกจางผูสูงอายุ ท่ีมีภูมิปองกันโรค
ทางรางกายนอย 

ตรวจสอบประวัติความเจ็บปวย
ของลูกจางกอนรับเขาทํางาน 

2 10 กรณีท่ีลูกจางมีภูมิคุมกันทางรางกาย
นอย ทําใหติดเ ช้ือไดงายจากการ
ทํางาน  

การสอบสวนและหาสาเหตุของ
ลูกจางท่ีเสียชีวิตอันเนื่องมาจาก

การทํางาน 

1 5 เปนการสืบหาสาเหตุท่ีมาของโรค 
เพ่ือหาแนวทางการปองกันโรค      
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 4.26  (ตอ) 
 

รายละเอียดที่ตองการเพ่ิมเติมใน
กฎหมาย 

จํานวน รอยละ หมายเหต ุ

ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ
ในการแจงสาเหตุของความ

เจ็บปวยและเสียชีวิต 

3 15 จัดเก็บสถิติขอมูลการเจ็บปวยเพ่ือ
วิ เคราะ หและป ระเมิน ผลควา ม
รายแรงของโรคระบาดเพ่ือหาแนว
ทางการปองกัน 

มีขอบังคับท่ีชัดเจน เหมาะสม
ตามลักษณะอาชีพ 

5 25 เนื่องจากลักษณะการทํางานของแต
ละอาชีพ มีการทํางานท่ีแตกตางกัน 

มีบทลงโทษหนักขึ้นแกลูกจางท่ี
เจ็บปวยแตยังคงมาทํางาน ทําใหเกิด

การแพรกระจายของเช้ือ 

4 20 เปนการปองกันมิให เกิดการแพร
ระบาดของโรคในวงกวาง 

บังคับใชตามคําแนะนํากระทรวง
สาธารณสุขกรณีฉุกเฉิน 

1 5 เพ่ือจํากัดการแพรกระจายของโรค
ในสถานประกอบกิจการในกรณีท่ี
ไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยตรง 

ไมมีความเห็น 3 15  
รวม 20 100  

 
วิเคราะห จากตารางท่ี 4.26 พบวาผูตอบแบบสัมภาษณ ตองการใหมีกฎหมาย เพ่ิมเติม

เกี่ยวกับขอบังคับท่ีชัดเจน เหมาะสมตามลักษณะอาชีพ คิดเปนรอยละ 25 มีบทลงโทษหนักขึ้น คิดเปน
รอยละ 20 มีการประสานงานกับหนวยงานรัฐ คิดเปนรอยละ 15 ตรวจสอบประวัติความเจ็บปวย
ลูกจาง คิดเปนรอยละ 10 สอบสวนสาเหตุการเสียชีวิต บังคับใชตามคําแนะนํากระทรวงสาธารณสุข
และจํากัดพ้ืนท่ีการทํางานของลูกจางกลุมเส่ียง คิดเปนรอยละ 5 และไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 15  

สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญระบุวา ควรมีกฎหมายคุมครองลูกจางเกี่ยวกับโรค
ระบาดตามลักษณะอาชีพ มีบทลงโทษแกผูฝาฝนใหหนักขึ้น มีการประสานงานกับหนวยงานของ
รัฐในการปองกันโรค มีการตรวจสอบประวัติลูกจางกอนเขาทํางาน รวมถึงมีการสอบสวนการ
เสียชีวิตของลูกจางในสถานประกอบกิจการเพ่ือหามาตรการในการปองกันโรค มีการบังคับใช
ขอแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปองกันโรค และมีการจํากัดการ
ทํางานของลูกจางกลุมเส่ียง เชน ลูกจางเด็กและผูสูงอายุ ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.27 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามความตองการใหมีความชวยเหลือ
จากหนวยงานราชการ 
 
ความตองการความชวยเหลือจาก

หนวยงานราชการ 
จํานวน รอยละ หมายเหต ุ

การฉีดวัคซีนฟร ี 6 30 ลูกจางเอกชนสวนใหญตองรับภาระ
คาใชจายในการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคเอง ซ่ึงหากมีการชวยเหลือจะทํา
ใหลูกจางกระตือรือรนดูแลตนเอง
มากขึ้น 

คารักษาพยาบาลฟร ี 4 20 การเบิกคารักษาพยาบาลในกรณีเขา
รับรักษาในโรงพยาบาลท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

ประสานงานกับนายจางสืบคนโรค 6 30 เป นก า รห าสา เห ตุ ขอ งลู ก จ า ง ท่ี
เสียชีวิตเพ่ือขยายผลหรือหาแนวทาง 
การปองกันเรงดวน 

คุมครองคารักษาพยาบาลบุคคลใน
ครอบครัว 

1 5 กรณีท่ีลูกจางไดรับเช้ือโรคจากการ
ทํางานเนื่องจากนายจางไมมีมาตรการ
ปองกันโรคท่ีดี ดังนั้น ควรคุมครอง
บุคคลในครอบครัวของลูกจางท่ีอาจ
ไดรับเช้ือดวย 

ไมมีความเห็น 3 15  
รวม 20 100  

 
วิเคราะห จากตารางท่ี 4.27 พบวา ผูตอบแบบสัมภาษณ ตองการใหหนวยงานราชการสนันสนุน 

เรื่องการฉีดวัคซีนฟรี คิดเปนรอยละ 30 คารักษาพยาบาลฟรี คิดเปนรอยละ 20 ควรคุมครองคา
รักษาพยาบาลถึงบุคคลในครอบครัว คิดเปนรอยละ 5 ประสานงานกับนายจางสืบคนโรค คิดเปน
รอยละ 30 และไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 15 
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  สรุป ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญระบุวาตองการใหหนวยงานราชการชวยเลือใน
เรื่องการฉีดวัคซีนปองกันโรค เนื่องจากตองเสียคาใชจายเอง มีการสืบคนโรคในสถานประกอบ
กิจการเพ่ือหาสาเหตุของโรคและหาแนวทางการปองกันโรค ชวยเหลือคารักษาพยาบาลฟรีเม่ือ
เจ็บปวยจากโรคอันเนื่องมาจากการทํางานเต็มจํานวน รวมถึงบุคคลในครอบครัวดวย 
 4.9.1   สรุปวิเคราะห 
  จากตารางแบบสัมภาษณ กลุมนายจาง ลูกจาง นักวิชาการกระทรวงสาธารณสุขและ
นักวิชาการกระทรวงแรงงาน สรุปวิเคราะหไดดังนี้  ผูใหสัมภาษณ เปนเพศชายและเพศหญิง         
ในอัตราเทากัน อายุระหวาง 20-50 ป สวนใหญสมรสมีครอบครัวแลว มีลักษณะงานในภาคเอกชน
และราชการในอัตราเทากัน แมจะมีการแพรกระจายของโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 แตในสถานประกอบ
กิจการสวนใหญไมมีอุปกรณฆาเช้ือ อุปกรณการปองกันโรคใหกับลูกจางใชในสถานประกอบ
กิจการ สวนการแจงเตือนโรคนั้น ในสถานประกอบกิจการสวนใหญไมมีการประชาสัมพันธ ไมมี
สัญลักษณหรือสติกเกอรแจงเตือน ซ่ึงจากการสัมภาษณ พบวา ในธุรกิจรถเมลไดนําคําแนะนําของ
กระทรวงสาธารณสุขมาปรับใชในรถเมลหรือรถโดยสารมากท่ีสุด เชน มีสติกเกอรติดแจงเตือนโรค    
มีการประกาศและประชาสัมพันธโรคในรถโดยสาร มีการฆาเช้ือรถโดยสารกอนท่ีจะรับสง
ผูโดยสารทุกวัน เปนตน สวนการฉีดวัคซีนปองกันโรค สวนใหญไมมีการฉีดวัคซีนปองกันโรค
ไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 ใหแกลูกจางแตใหภาระตกแกลูกจางไปฉีดวัคซีนตามคลีนิคตางๆ และให
ลูกจางออกคาใชใจเอง ทําใหเกิดภาระเพ่ิมขึ้นแกลูกจาง และทําใหลูกจางไมกระตือรือรนในการรับ
การฉีดวัคซีนดวย และในดานการอบรมการปองกันโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 นายจางสวนใหญ
มิไดจัดใหมีการอบรม เพราะจะมีคาใชจายสูง การอบรมจะเปนการบอกตอในสถานประกอบกิจการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ประกอบกับไมไดรับความรวมมือกับลูกจางในการเขารับการฝกอบรม
เพราะเห็นวาจะทําใหทํางานใหแกนายจางไมทันตามท่ีไดรับมอบหมาย  
  แมวาลูกจางจะเจ็บปวยจากการทํางานในสถานประกอบกิจการสวนใหญก็ไมมีแพทย
ประจําท่ีสามารถตรวจสอบลูกจางวาจะมีการติดเช้ือจากโรคระบาดหรือไม  แตหากตรวจพบวา
ลูกจางปวยหรือสงสัยวาอาจจะติดเช้ือ ก็มีการแจงใหลูกจางเขารับการตรวจโรคในโรงพยาบาลท่ีได
มาตราฐาน และใหลูกจางออกคาใชจายในการตรวจโรคเองอีกดวย กรณีนี้หากลูกจางเขารับการ
ตรวจและพบวามีอาการติดเช้ือโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 ลูกจางก็ไมไดแจงใหนายจางทราบเพ่ือ    
มีการฆาเช้ือและหามาตรการในการปองกันโรคกรณีฉุกเฉิน เพราะลูกจางไมทราบวาตองดําเนินการ
อยางไร ทําใหมีการแพรกระจายเช้ือโรคในวงกวางและกระจายสูลูกจางคนอ่ืนๆ ในสถานประกอบ
กิจการ อีกท้ัง หนวยงานของรัฐก็ไมไดรับการประสานงานกับนายจางเพ่ือสืบคนโรค หรือหาสาเหตุ
ของโรคกรณีท่ีมีลูกจางปวยและตายในสถานประกอบกิจการอันเนื่องมาจากการทํางานอีกดวย 
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  ในสถานประกอบกิจการสวนใหญไมมีการจัดการมาตรฐานดานความปลอดภัย อาชีว    
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน มีเฉพาะในธุรกิจฟารมหมูท่ีมีการจัดการบางสวน เชน     
จัดใหมีอากาศถายเทไดมาตรฐาน มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม เปนตน ซ่ึงเปนการจัดการท่ีมิไดเกี่ยวกับ
การปองกันโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 โดยตรง และกรณีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมการทํางาน ซ่ึงมีหนาท่ีในการเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานเพ่ือบัญญัติกฎหมายคุมครองลูกจางเกี่ยวกับโรคระบาด แตปรากฏวา ผูใหสัมภาษณ
สวนใหญไมทราบวาคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน   
มีหนาท่ีอยางไรบาง สงผลใหบทลงโทษไมมีสภาพบังคับใช 
  ในธุรกิจขนสง เชน ในอากาศยาน การขนสงทางเรือและการขนสงทางรถโดยสาร
นายจางสวนใหญ ไมมีมาตรการคุมครองลูกจางโดยตรง แตใหความสําคัญในการตรวจโรคกับ        
ผูเดินทาง โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานในการตรวจโรคแกผูเดินทางเขามาจาก
ตางประเทศ และมีการใชขอบังคับตามกฎสากลท่ีประกาศใชระหวางประเทศซ่ึงไมมีสภาพบังคับ
โดยตรงกับนายจาง ซ่ึงนายจางมีสิทธิท่ีจะไมปฏิบัติตามก็ไดหากไมมีงบประมาณท่ีเพียงพอเพ่ือ
จัดการใหเปนไปตามกฎดังกลาว นอกเหนือจากลูกจางในกลุมดังกลาว ยังคงมีลูกจางกลุมเส่ียงท่ีมี
โอกาสติดเช้ือโรคไขหวัดใหญ ค.ศ. 2009 ไดงายกวาลูกจางกลุมท่ัวไป เชน ลูกจางเด็กและลูกจาง
ผูสูงอายุ ท่ีมีภูมิคุมกันทางรางกายนอย ในสถานประกอบกิจการสวนใหญไมมีการจางแรงงานเด็ก 
แตหากมีการจางก็จะใหทํางานประจําออฟฟศ รวมถึงมีเด็กฝกงานท่ีมีอายุไมถึง 20 ป ปฏิบัติงาน
รวมอยูดวย แตนายจางก็ไมมีการจํากัดการทํางานของเด็กฝกงานแตอยางใด แมวาจะเปนสวนนอย 
แตก็อาจจะกระทบตอลูกจางผูอ่ืนในสถานประกอบกิจการได และกรณีของลูกจางผูสูงอายุนั้น     
ผลการสัมภาษณเกิดขึ้นในทางกลับกัน กลาวคือ ในสถานประกอบกิจการสวนใหญมีการจางงาน 
แตไมมีการจํากัดการทํางานของลูกจางผูสูงอายุ ซ่ึงจะสงผลใหการควบคุมโรคในสถานประกอบ
กิจการอาจไมมีประสิทธิภาพเพราะไมมีการจัดการบุคคลใหเหมาะสมกับสภาพการทํางาน  
  ในเรื่องคาทดแทนท่ีลูกจางมีสิทธิไดรับ เพราะเจ็บปวยและไมสามารถทํางานไดติดตอ
เกิน 3 วัน ขึ้นไปนั้น ลูกจางสวนใหญระบุวาใหเปนไปตามกฎหมาย แตมีลูกจางท่ีทํางานราชการ
ระบุวา การลาปวยเนื่องจากการติดเช้ือจากโรคระบาดอันเนื่องมาจากการทํางาน ลูกจางมีสิทธิไดรับ
คาจางตลอดระยะเวลาท่ีลาและไมหักวันลาจากลูกจางดวย ถือวาเปนการแบงเบาภาระใหแกลูกจาง 
ไมตองไดรับความเดือดรอนเนื่องจากตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเปนเวลานาน 
  จากการสัมภาษณ นายจาง ลูกจาง นักวิชาการกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง
แรงงานไดมีขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือนําไปบัญญัติกฎหมายคุมครองลูกจางในกรณีดังกลาว เชน        
การตรวจสอบประวัติความเจ็บปวยกอนรับลูกจางเขาทํางาน การจํากัดพ้ืนท่ีการทํางานของลูกจาง
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กลุมเส่ียง เพ่ือมิใหลูกจางติดเช้ือจากการทํางานและมีการแพรกระจายของเช้ือเพ่ิมมากขึ้น                
มีบทลงโทษหนักขึ้นตอลูกจางท่ีรูอยูแลววาตนเองปวยแตไมเขารับการรักษา รวมถึงใหหนวยงาน
ของรัฐมีบทบาทในการชวยเหลือนายจางในเรื่องท่ัวไป เชน การฉีดวัคซีนและออกคารักษาพยาบาล
ฟรีใหแกลูกจาง รวมถึงบุคคลในครอบครัวของลูกจางท่ีเจ็บปวย ซ่ึงจะชวยกระตุนใหลูกจางมี
จิตสํานึกในการดูแลสุขภาพของตนเองไมใหไดรับความเจ็บปวย อีกท้ังควรใหหนวยงานของรัฐมี
การประสานงานกับนายจางเพ่ือสืบคนสาเหตุของโรค เพ่ือหามาตรการปองกันโรคในกรณีฉุกเฉิน 
นอกเหนือจากคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขท่ีไมมีสภาพบังคับใชกับนายจาง 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุป 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 

ในการท างานของลูกจ้างที่ได้ความเจ็บป่วยจากโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 อันเนื่องมาจาก
การท างานของประเทศไทยนั้น ไม่มีกฎหมายก าหนดไว้โดยตรงเพื่อคุ้มครองลูกจ้างในกรณีดังกล่าว 
การน าพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554    
มาปรับใช้ ก็จะไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคในสถานประกอบกิจการ ประกอบกับการที่
นายจ้างไม่ปฏิบัติหรือกระท ามาตรการใดๆ เพื่อคุ้มครองลูกจ้างย่อมไม่มีความผิดและไม่ต้องรับโทษ 
ท าให้บริษัทนายจ้างบางแห่งละเลยและเพิกเฉยในการจัดหามาตรการมาเพื่อคุ้มครองลูกจ้าง 

วิจัยฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาถึงประวัติความเป็นมาและแนวคิดของมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  และน ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรการต่างๆ  ทั้งมาตรการของต่างประเทศและมาตรการของประเทศไทย  
ทั้งนี้  เพื่อหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของลูกจ้างในกรณีเกิดโรคระบาด  และเป็นแนวทางในการแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของลูกจ้างในกรณีที่เกิดโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 เพื่อให้
ลูกจ้างได้ท างานอย่างมีความสุขและมิต้องกังวลว่าตนเองจะติดเชื้อจากการท างานหรือไม่ 

จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัตคิวามปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน พ.ศ. 2554 มิได้กล่าวถึงมาตรการที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองลูกจ้างด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในกรณีที่เกิดโรคระบาดไว้เป็นการเฉพาะ 
แต่ให้อ านาจคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 25 ประกอบกับมาตรา 8 เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เพื่อออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างานแล้วแต่กรณีได้ 
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ทั้งนี้ ยังมีกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงต่างๆ  ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับโรคระบาด
โดยตรงแต่มีความจ าเป็นจะต้องน าหลักกฎหมายในกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงนั้นๆ        
มาปรับใช้ในการคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ในกรณีที่เกิดโรคระบาด โดยค านึงถึงลักษณะงานในอาชีพของลูกจ้าง รวมถึงข้อแนะน าของ
กระทรวงสาธารณสุขที่ก าหนดขึ้นเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ในแต่ละกรณีซึ่ง
สามารถน ามาปรับใช้ในสถานประกอบกิจการได้   

 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ ค .ศ. 2009 เกิดขึ้นในกลุ่มลูกจ้างได้ในหลายอาชีพ 
เช่น ลูกจ้างในโรงงานหมูหรือฟาร์มเลี้ยงหมู ลูกจ้างในท่าอากาศยานหรือลูกจ้างในธุรกิจขนส่งและ
ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กและผู้สูงอายุที่ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 4 จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบกิจการและหน่วยงานของรัฐในการประสานงานกับ
นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อป้องกันและเยียวยาลูกจ้างที่ได้รับความเจ็บป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่ ค .ศ. 
2009 อันเนื่องมาจากการท างาน และยังช่วยป้องกันบุคคล ครอบครัวลูกจ้าง สังคม และเศรษฐกิจของ
ประเทศมิให้ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดไข้หวัดใหญ่  ค.ศ. 2009 อันเป็นภัยร้ายแรง
ระดับประเทศ  จากการวิเคราะห์ถึงปัญหาในเร่ืองดังกล่าว ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ในด้านต่างๆ และการก าหนดมาตรการให้เหมาะสมกับอาชีพของลูกจ้างในการท างาน  ดังนี้ 
 5.2.1   การบัญญัติกฎกระทรวงเกี่ยวกับความคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ในกรณีเกิดโรคระบาด  

ผู้เขียนเห็นว่า ควรมีการบัญญัติมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของลูกจ้างในกรณีที่เกิดโรคระบาด ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดย
คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานสามารถอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 25 เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการส่งเสริมความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานของลูกจ้างในกรณีเกิดโรคระบาดได้   

จากการที่ผู้ เขียนได้น าเสนอปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติความปลอดภัย        
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น     
เห็นว่ากฎกระทรวงเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของ
ลูกจ้างในการป้องกันลูกจ้างมิให้ได้รับความเจ็บป่วยจากโรคระบาดอันเนื่องมาจากการท างาน ควร
จะมีการบัญญัติขึ้นโดยอาศัยค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข  กฎหมายของต่างประเทศ และ
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ความเห็นของนายจ้าง ลูกจ้าง นักวิชาการกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงจากปัญหาที่ผู้เขียนได้น าเสนอ มีรายละเอียดดังน้ี 

1) หน้าที่ของนายจ้าง แบ่งเป็น 2 กรณ ี
 (1) กรณีก่อนพบการติดเชื้อ 

       (ก) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือก่อนเข้าท างาน มีอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์
ท าความสะอาดเชื้อโรค มีบ่อน้ ายาฆ่าเชื้อโรค มีอุปกรณ์พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ และมีระบบ
พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในส่วนที่จ าเป็น เช่น บริเวณคอกเลี้ยงสุกร เป็นต้น 
          (ข) จัดให้มีการตรวจอุณหภูมิร่างกายลูกจ้างทุกคนก่อนเข้าท างาน หากอุณหภูมิ
เกิน 38 องศาเซลเซียส ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา 
           (ค) ต้องแจ้งโรคจากการท างานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกจ้างทราบ และจัดท า
สถิติประจ าปีด้านโรคจากการท างาน เช่น ในระบบส านักงานและระบบคอมพิวเตอร์มีการบันทึก
รายงานการติดเชื้อ รายละเอียดของลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบสาเหตุของการติดเชื้อ เพื่อขยายผล
ไปสู่การก าจัดเชื้อโรคระบาด 
          (ฆ) จัดท าป้ายค าแนะน าประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เช่น ระบุลักษณะอาการของ
โรคและการป้องกันต้องมีลักษณะไม่กว้างเกินไป ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ มีความเป็น
รูปธรรมลูกจ้างสามารถน าไปปฏิบัติได้ และมีหน่วยบริการให้ค าแนะน าลูกจ้างที่มีอาการป่วยคล้าย
ไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 เพื่อหาแนวทางการรักษาให้ถูกขั้นตอน 
          (ง)  จัดจุดปฐมพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ลูกจ้างที่มีอาการป่วยคล้าย
ไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 
        (จ)  ตรวจสอบลูกจ้างที่ขาดงาน หากพบว่ามีการขาดงานผิดปกติหรือตั้งแต่ 3 
คนขึ้นไปในแผนกเดียวกันและสงสัยว่าป่วย อาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 จากการท างาน ให้
แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้ค าแนะน าหรือสอบสวนและควบคุมโรค 
        (ฉ) นายจ้างต้องรับผิดชอบต่อลูกจ้าง ในกรณีที่ตนเพิกเฉยไม่ด าเนินการตาม
กฎหมาย เพื่อคุ้มครองลูกจ้างมิให้ได้รับความเจ็บป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 อันเนื่องมาจาก  
การท างาน 
       (ช) จัดอบรบการป้องกันโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ในสถานประกอบ
กิจการเป็นคร้ังคราว เช่น 2 เดือนคร้ัง รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้างในสถานการณ์  
ที่เกิดการระบาดด้วย 
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       (ซ) ในกรณีที่สถานประกอบกิจการมีนายจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จัดให้มีแพทย์
ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อให้ค าแนะน าและตรวจสุขภาพลูกจ้างที่มีอาการป่วยหรือลูกจ้าง
กลุ่มเสี่ยง และส่งผลการตรวจให้นายจ้างเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลไว้ 
       (ฌ)  นายจ้างต้องพิจารณาใช้ความระมัดระวังในการรับลูกจ้างเข้าท างาน หาก
ลูกจ้างผู้นั้นมีประวัติการติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากโรคระบาดอันเนื่องมาจากการท างาน 
   (2) กรณีหลังพบการติดเชื้อ     
      (ก) หากพบสุกรมีอาการป่วย ให้แจ้งปศุสัตว์เพื่อตรวจสอบว่ามีเชื้อระบาด
ไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 หรือไม่ และแยกสุกรที่ป่วยไว้ต่างหาก รวมถึงมีการตรวจวินิจฉัยโรคที่ท า
ให้สุกรตาย และมีการท าลายซากสุกรที่เหมาะสม 
      (ข) หากพบลูกจ้างป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ให้นายจ้างพิจารณาปิด
สถานที่ท างานดังกล่าว และประสานงานจัดส่งผู้ป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน 
      (ค) กรณีที่พบลูกจ้างที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 นายจ้างต้องสืบ
ค้นหาสาเหตุของการระบาดของโรค รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการสืบค้นโรค 
เพื่อด าเนินการก าจัดเชื้อระบาด และให้เห็นถึงสถานการณ์ร้ายแรง 
      (ฆ) นายจ้างต้องห้ามลูกจ้างที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ท างานจนกว่า
ลูกจ้างผู้นั้น จะหายจากโรคดังกล่าว 
      (ง) นายจ้างต้องบันทึกสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการไว้สามปี 
      (จ) ห้ามนายจ้างกระท าการอันไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างที่ร้องเรียนนายจ้างว่าไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
      (ฉ) นายจ้างต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการสืบสวนโรคกรณีมี
การแพร่ระบาดในสถานประกอบกิจการหรือในพื้นที่ใกล้เคียง                                                                                                                                                                
  2) หน้าที่ของลูกจ้าง แบ่งเป็น 2 กรณ ี
   (1) กรณีก่อนพบการติดเชื้อ 
        (ก) ลูกจ้างต้องเข้ารับการอบรมจากนายจ้าง เร่ือง ความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยในการท างาน และปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันโรคที่นายจ้างก าหนด 
       (ข) ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรค ลูกจ้างต้องได้รับการตรวจโรคโดยแพทย์ที่
นายจ้างจัดขึ้น หรือตรวจโดยแพทย์ที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันและส่งผลการตรวจให้แก่นายจ้าง
ทราบ 
       (ค) ลูกจ้างต้องรับผิดในการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเป็นเหตุให้ลูกจ้างคน
อ่ืนได้รับความเจ็บป่วยจากโรคระบาดในการท างาน 
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       (ฆ) ลูกจ้างสามารถร้องเรียนนายจ้างต่อหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากไม่ปฏิบัติ
ตามกฏหมาย 
       (ง) ลูกจ้างต้องใช้อุปกรณ์ที่นายจ้างจัดเตรียมไว้ให้ 
      (จ) ลูกจ้างควรไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 
   (2) กรณีหลังพบการติดเชื้อ 
       (ก) ลูกจ้างที่ติดเชื้อ ต้องหยุดงานชั่วคราว และเมื่อหายจากโรคไข้หวัดใหญ่ 
ค.ศ. 2009 โดยมีใบรับรองแพทย์ สามารถกลับเข้าท างานในสถานประกอบกิจการต่อไปได้ 
      (ข) หากสงสัยว่าป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ห้ามลูกจ้างเข้าฟาร์มหรือคอกสัตว์ 
หรือสัมผัสหมูโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคระบาดได้ง่ายขึ้นเนื่องจากไม่มีภูมิต้านทานโรค 
       (ค) หากสงสัยว่าป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ให้รีบพบแพทย์และสวมหน้ากาก
อนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด 
       (ฆ) ลูกจ้าง ที่มีอาการป่วยและสงสัยว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009       
อันเนื่องมาจากการท างาน มีสิทธิลาป่วยได้ โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา 

3) มาตรฐานที่เหมาะสมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ในกรณีเกิดโรคระบาด 

 (1) กรณีก่อนพบการติดเชื้อ 
    (ก) มีข้อบังคับด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างาน โดยอาศัย

มาตรฐานที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข 
     (ข) มีประกาศแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกจ้างทราบถึงการเตรียมการป้องกัน

ด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างาน 
    (ค) มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ค าแนะน าลูกจ้าง

เฉพาะปัญหาด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย แพทย์ดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ
จากกระทรวงสาธารณสุข ต้องมีวุฒิการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน หรือเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตทางการแพทย์สาขาโรคระบาด  

    (ฆ) มีการจัดตั้งสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
โดยมีหน้าที่ในการติดตามและวิเคราะห์โรคที่เกิดจากการท างานและรายงานให้นายจ้างทราบ 
รวมถึงเสนอมาตรการที่จะปรับปรุงสภาพการท างานให้นายจ้างด้วย ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

    (ง) มีการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย เช่น น้ าดื่มต้องผ่านการฆ่าเชื้อตาม
มาตรฐานขั้นต่ า ห้องน้ าจะต้องมีการท าความสะอาดสม่ าเสมอวันละ 3 คร้ัง มีการจัดเตรียมการปฐม
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พยาบาลอย่างดีและพอเพียง แจกรองเท้าและหมวกในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการสัมผัสกับเชื้อ
โรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 

    (จ) มีอุปกรณ์การป้องกันโรค ที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวง
สาธารณสุข 

    (ฉ) บริเวณที่เลี้ยงสุกรและที่พักของลูกจ้างบริเวณใกล้เคียง และอุปกรณ์ให้
อาหารและน้ าแก่สุกร ต้องหมั่นท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค รวมถึงการจัดให้มีบริเวณดังกล่าวมี
อากาศถ่ายเทที่ดี และมีอุณหภูมิที่เหมาะสมได้มาตรฐาน 

 (2) กรณีหลังพบการติดเชื้อ 
    (ก) เมื่อเกิดสถานการณ์ร้ายแรง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  จะต้อง

ประกาศใช้มาตรการชั่วคราวแบบเร่งด่วน เพื่อแจ้งให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตาม เช่น ให้ลูกจ้าง
หยุดงานทันที เมื่อเกิดการระบาดของโรคในสถานที่ท างาน ให้ลูกจ้างใช้หน้ากากอนามัยชนิดคลุม
ใบหน้า จัดเตรียมห้องพยาบาลให้เพียงพอกับปริมาณลูกจ้างที่ป่วยโดยอ้างอิงจากบันทึกรายงาน
อัตราผู้ติดเชื้อในสถานประกอบกิจการ รวมถึงการปิดสถานประกอบกิจการชั่วคราว ในพื้นที่ที่มี
การระบาดสูงของโรค เป็นต้น 

    (ข) รัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี อาจสืบค้นโรค ข้อมูลโรค
และสาเหตุของการเสียชีวิต จากนายจ้างหรือลูกจ้างในสถานประกอบกิจการได้ เพื่อประกาศใช้
มาตรการชั่วคราวแบบเร่งด่วน ในการป้องกันลูกจ้างมิให้ติดเชื้อระบาดจากการท างาน  

4) อ านาจของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
   (1) กรณีก่อนพบการติดเชื้อ 

           (ก) ประสานงานกับนายจ้างในการพัฒนาการฝึกอบรม ลูกจ้างด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

    (ข) ประสานงานกับพนักงานตรวจแรงงานหรือกระทรวงแรงงาน เพื่อมีค าสั่ง
ให้นายจ้างปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด 

    (ค) เสนอแนะแก้ไขมาตรการที่ไม่เหมาะสม ที่นายจ้างด าเนินการในสถาน
ประกอบกิจการ เพื่อคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน    

    (ง) มีหน้าที่ท าการวิจัยและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อวิจัยวิธีท างานที่ปลอดภัย วิจัยสาเหตุหรือความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นจากการท างาน แนวทางการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงหามาตรการเพื่อควบคุมเชื้อระบาดใน
สถานที่ท างาน 
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 (2) กรณีหลังพบการติดเชื้อ 
    (ก) มีหน้าที่ในการเสนอแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและ

อนามัยในการท างานของลูกจ้าง 
    (ข) ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในสถาน

ประกอบกิจการนายจ้าง เพื่อด าเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามกฎหมาย 
    (ค) มีอ านาจสั่งการนายจ้างให้ด าเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัยและ

อนามัยในสถานที่ท างานได้ เพื่อป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายในวงกว้าง 
    (ฆ) ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการก าหนดแผนการป้องกันโรคหรือ

ข้อก าหนดต่างๆ เพื่อบังคับใช้ในสถานประกอบกิจการชั่วคราว ในระหว่างที่มีการบัญญัติกฎหมาย
เพิ่มเติม 

    (ง) ติดตามแผนหรือมาตรการที่นายจ้างก าหนด และติดตามผลการด าเนินงาน
การป้องกันโรคของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง 

5) การก าหนดโทษ  
 (1) การลงโทษต้องค านึงถึงความเสียหายที่นายจ้างอาจได้รับด้วยเนื่องจากมี

เหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นการลงโทษนายจ้างกรณีฝ่าฝืน อาจเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่มี
บุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การบัญญัติโทษควรมีลักษณะผ่อนปรนหรือ
ให้โอกาสแก่ผู้ฝ่าฝืน หากความเสียหายนั้นไม่ได้ร้ายแรง เช่น การก าหนดความผิดของโทษ เป็น 5 
ระดับ ซึ่งจะมีตั้งแต่ระดับความผิดเล็กน้อยจนถึงขั้นสูงสุด หากมีบุคคลเสียชีวิตจากการละเว้นหรือ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนจะต้องรับผิดในขั้นสูงสุดและมีความผิดทางอาญาทั้งโทษจ าคุก
และโทษปรับด้วย ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดไว้ 

 (2) กรณีลูกจ้างที่ป่วยติดเชื้อจากโรคระบาด แต่ยังปฏิบัติงานในสถานประกอบ
กิจการจนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ลูกจ้างผู้นั้นต้องรับโทษตามกฎหมายหนักขึ้น      
กึ่งหนึง่ของอัตราโทษที่ก าหนดไว้ (เหตุฉกรรจ)์     
 5.2.2   การเพิ่มเติมการคุ้มครองลูกจ้างในธุรกิจขนส่งและลูกจ้างในกลุ่มเสี่ยง  

เนื่องจากการคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานนั้น อาจได้รับความคุ้มครองที่แตกต่างกัน เพราะเหตุที่ต่างกันในลักษณะงาน หรือต่างกัน
เพราะสภาพภูมิคุ้มกันของร่างกาย หรือสภาพแวดล้อมในความเป็นอยู่ของลูกจ้างไม่เหมือนกัน 
ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะการด าเนินการป้องกันมิให้ลูกจ้างในธุรกิจขนส่งและลูกจ้างเด็กและผู้สูงอายุ 
เจ็บป่วยจากโรคระบาดอันเนื่องมาจากการท างานเป็นกรณีเฉพาะ ดังนี้  
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1) ลูกจ้างในธุรกิจขนส่ง 
 (1) กรณีก่อนพบการติดเชื้อ 
    (ก) ก่อนปฏิบัติงาน ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ าสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์ 
    (ข) ก่อนจัดเตรียมอาหาร ควรล้างมือให้สะอาด 
    (ค) มีการเตรียมการป้องกันการติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย  
    (ฆ) ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรค มีสติกเกอร์เตือนภัย และมีการท าความสะอาด

ในบริเวณที่มีผู้โดยสารสัมผัสมาก 
    (ง) จัดเตรียมถังขยะ เพื่อบริการผู้โดยสารที่มีอาการไอจามเล็กน้อย โดยจัดวาง

ในจุดที่หยิบใช้ได้สะดวก 
    (จ) มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบกิจการ ในขณะที่สถานการณ์ระบาด

หนักจ าต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดกับผู้เดินทางและลูกจ้างว่ามีเชื้อระบาดหรือไม่ 
    (ฉ) มีการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้างทุกต าแหน่ง 
    (ช) มีการจัดตั้งศูนย์ หรือหน่วยงานความปลอดภัย เพื่อเป็นศูนย์กลางในเรือ

หรือท่าอากาศยาน เพื่อให้ค าอธิบายหรือค าแนะน าแก่ผู้เดินทางที่มีหลายสัญชาติ เพื่อป้องกันตนเอง
หรือให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบโรคระบาด มิให้แพร่กระจายสู่ลูกจ้างที่
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

    (ซ) ท าความสะอาดพาหนะด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคทุกวัน ก่อนผู้โดยสารจะขึ้น
พาหนะ และจัดให้มีการท าความสะอาดใหญ่สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

    (ฌ) หากมีการบินส่งผู้โดยสารในประเทศที่มีการแพร่กระจายของเชื้อระบาด
อย่างหนัก ต้องมีการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคท าความสะอาด หลังจากผู้โดยสารลงจากอากาศยาน
หมดแล้ว 

    (ญ) มีแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขประจ าท่าอากาศยาน และมีเคร่ืองวัด
อุณหภูมิติดตั้ง เพื่อตรวจผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศซึ่งอาจติดเชื้อจากการเดินทาง 

 (2) กรณีหลังพบการติดเชื้อ 
    (ก) หากพบลูกจ้างมีอาการไข้ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างผู้นั้นพบแพทย์เพื่อ

ตรวจสอบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 หรือไม่ หากป่วยด้วยโรคดังกล่าวให้ท าการรักษาจนกว่า  
จะหายเป็นปกต ิ

    (ข) มีเคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายหากเกิน 38 องศาเซลเซียส ห้ามมิให้
ลูกจ้างผู้นั้นเข้าท างาน 
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    (ค) หลีกเลี่ยงลูกจ้างที่เป็นเด็กและผู้สูงอายุท างานในต าแหน่งที่มีการสัมผัส
หรือใกล้ชิดกับต้นเหตุที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อโดยตรงจากการปฏิบัติงาน 

    (ฆ) กรณีที่พบผู้โดยสารหรือผู้เดินทางที่อาจติดเชื้อโรคระบาด ให้น าผู้นั้นไปอยู่
ในบริเวณที่ปลอดเชื้อ เพื่อจ ากัดการแพร่เชื้อของโรคระบาดและระบาดมายังลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่
ในท่าอากาศยาน จนกว่าจะแน่ใจได้ว่าผู้นั้นไม่ติดเชื้อจากโรคระบาด 

    (ง) กรณีพบผู้โดยสารหรือลูกจ้างที่มีอาการป่วยในอากาศยาน ให้ประสานงานกับ
ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง แพทย์กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับผู้โดยสารหรือลูกจ้างที่ป่วย เข้ารับ    
การรักษาฉุกเฉินในท่าอากาศยานภาคพื้นดิน เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อ 

    (จ) ไม่ให้ผู้โดยสารสัมผัสโดยตรงกับภาชนะที่ใช้ใส่อาหาร และการเสิร์ฟ
อาหารหรือน้ า ลูกจ้างต้องใส่ถุงมือยางป้องกันเชื้อโรคด้วย รวมถึงหมั่นท าความสะอาดภาชนะใส่
อาหารและน้ าดื่มเพื่อบริการผู้โดยสารด้วย 

    (ฉ) มีวีดีโอ เปิดแจ้งเตือน บอกวิธีป้องกันวิธีสังเกตอาการของผู้ป่วยบนอากาศ
ยานด้วย เพื่อให้ผู้โดยสารผู้อ่ืนระมัดระวังการติดเชื้อ 

2) ลูกจ้างเด็กและผู้สูงอายุ 
 (1) กรณีก่อนพบการติดเชื้อ 
    (ก) ลูกจ้างต้องรักษาอนามัยตามที่นายจ้างก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
    (ข) ลูกจ้างที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี และสูงกว่า 55 ปี ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 
    (ค) นายจ้างต้องแจ้งจ านวนของลูกจ้างเด็กและผู้สูงอายุให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

เพื่อบันทึกประวัติของลูกจ้างกลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อจากโรคระบาด 
    (ฆ) เด็กฝึกงานในสถานประกอบกิจการที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี ต้องปฏิบัติตาม

กฎหมาย ข้อบังคับในการป้องกันโรคเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานด้วย 
 (2) กรณีหลังพบการติดเชื้อ 
    (ก) ลูกจ้างต้องใช้อุปกรณ์ที่นายจ้างจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อป้องกันเชื้อเข้าสู่ร่างกาย

ของตน จากการท างาน 
    (ข) ลูกจ้างต้องหลีกเลี่ยงการท างานในพื้นที่เสี่ยงหรือเคยมีประวัติของพนักงาน

ติดเชื้อระบาดในบริเวณดังกล่าว 
    (ค) ลูกจ้างต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่นายจ้างจัดไว้ เป็นบริเวณที่มีการรักษา

อนามัยเป็นพิเศษ 
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    (ฆ) พนักงานตรวจความปลอดภัย ต้องตรวจสอบนายจ้าง เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายเร่ืองการป้องกันโรคระบาดของลูกจ้างเด็กและผู้สูงอายุ 

    (ง) กรณีที่นายจ้างประสบปัญหาค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคระบาดอัน
เนื่องมาจากการท างานในสถานประกอบกิจการให้นายจ้างกู้ยืมเงินจากกองทุนความปลอดภัย            
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าว 
 5.2.3   การแก้ไข เพิ่มเติมกฎหมายการคุ้มครองลูกจ้างเร่ืองเงินทดแทน  

กรณีการคุ้มครองลูกจ้างให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ.2537 นั้น ควรให้เพิ่มเติมในกฎกระทรวงที่จะบัญญัติขึ้น โดยการคุ้มครองลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้าง
รายวัน และลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน มีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากการขาดรายได้ เนื่องจาก
ไม่สามารถท างานติดต่อได้เกินสามวัน โดยน าค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การป้องกัน
การแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 ระหว่างคนและสัตว์เลี้ยง ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552        
มาปรับใช้ กล่าวคือ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนเท่ากับอัตราค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลา   
ที่ลา เนื่องจากได้รับความเจ็บป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 อันเนื่องมาจากการท างาน ซึ่งจะเป็น
การช่วยเยียวยาลูกจ้างและครอบครัว เพื่อแบ่งเบาภาระในระหว่างที่ไม่สามารถท างานหาเงิน       
เลี้ยงชีพได้ ทั้งนี้ อาจให้ลูกจ้างส่งหลักฐานการลาเนื่องจากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009    
จากการท างาน เพื่อให้นายจ้างใช้เป็นหลักฐานในการลาโดยไม่หักวันลาป่วยของลูกจ้างและมีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างเต็มจ านวนในวันที่ลาได้ และการบัญญัติการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ถือว่าเป็น
แรงงานนอกระบบให้ได้รับความคุ้มครองเร่ืองเงินทดแทนดังเช่นลูกจ้างตามพระราชบัญญัติ        
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 กับพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ. 2537 เพื่อมิให้เกิดการลักลั่นกันของกฎหมายทั้งสองฉบับในการคุ้มครองลูกจ้างเร่ืองดังกล่าว 
 5.2.4   การก าหนดให้โรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 เป็นวาระแห่งชาติ 

เนื่องจากโรคระบาดดังกล่าวนี้ มีความร้ายแรงที่จะคร่าชีวิตของคนในประชากรโลก 
รวมทั้งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยและประเทศต่างๆ และยังกระทบต่อสถาบันครอบครัวและ
การศึกษาด้วย จะเห็นได้จากจ านวนผู้ติดเชื้อของไทยในปัจจุบันนั้นมีจ านวนหลักล้านคนเพิ่มขึ้น
เร่ือยๆ  ส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐบาลไม่มีนโยบายที่ชัดเจนว่า  จะออกมาตรการป้องกันควบคุมโรค
แบบไข้หวัดใหญ่ธรรมดาหรือจะมีนโยบายเป็นวาระแห่งชาติ ดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประธานาธิบดีโอบาประกาศให้ไข้หวัด ค.ศ. 2009 เป็นวาระฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่ออ านวยความสะดวก 
ให้หน่วยงานสาธารณสุขสามารถรับมือกับปริมาณจ านวนของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสที่เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ      
ซึ่งปัจจุบันได้แพร่ระบาดไปยัง 46 มลรัฐ จากทั้งหมด 50 มลรัฐ อีกทั้ง จะลดเงื่อนไขในการรับ     
การรักษาพยาบาล รวมถึงผลักดันให้มีการจัดต้ังสถานพยาบาลนอกพื้นที่ด้วย 
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ดังนั้น รัฐบาลควรก าหนดให้ไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 เป็นวาระแห่งชาติ ในลักษณะเดียวกับ
ที่เคยด าเนินการ ในเร่ืองของโรคซาร์สและไข้หวัดนก รัฐบาลต้องก าหนดมาตรการรักษาท าอย่าง
ทันท่วงที ภายใต้มาตรฐานทางวิชาการ เช่น การให้ยาต้านไวรัส ถ้าให้จะมีหลักเกณฑ์อย่างไร จะต้อง
แจ้งแก่ประชาชนรับทราบด้วย เป็นต้น 
 5.2.5   การสนับสนุนจากภาครัฐ 

1) รัฐบาลควรก าหนดมาตรการป้องกันเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ก่อนที่การระบาดของโรค
ไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 จะรุนแรงจนถึงขั้นต้องปิดประเทศ เช่น การก าหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
โดยนายจ้าง หรือเจ้าของกิจการซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ดูแล ท าความสะอาด และบุคคลที่จะเข้าไปใน
พื้นที่เสี่ยงนี้ ต้องใช้ผ้าปิดจมูกและปากทุกคน รวมทั้งให้มีการท าความสะอาดมือก่อนที่จะเข้าพื้นที่
ท างานในสถานประกอบกิจการของนายจ้างด้วย 

2) ลูกจ้างส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีโรคประจ าตัวเกี่ยวกับปอด หัวใจ ไต 
เบาหวาน ภูมิแพ้ อ้วน เด็กและคนชรา เมื่อฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ (ประจ าปี) แล้ว นายจ้างควร
ขอหลักฐานของลูกจ้างเก็บไว้ หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว 2 สัปดาห์ จะมีผลในการป้องกันโรค       
ไข้หวัดใหญ่ทั่วไป (แต่ไม่เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009) และส่งผลดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐ    
ที่ดูแล เพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหามาตรการบังคับใช้โดยแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานเป็นผู้สั่งการโดยเร่งด่วนให้มีผลบังคับใช้กับนายจ้าง ลูกจ้างเป็นการชั่วคราวให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

3) เฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง รัฐบาลควรแจกผ้าปิดปากและจมูกให้
ลูกจ้างและควรออกเงินให้ส าหรับค่าตรวจว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 รวมทั้งค่ายาในการรักษา
ไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นายจ้าง ท าให้เกิดประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็วในการป้องกัน โดยประกาศให้สถานพยาบาลที่อยู่ในเขตของสถานประกอบกิจการที่
เกี่ยวข้อง ควรให้สิทธิลูกจ้างด าเนินดังกล่าว โดยการรณรงค์ให้ลูกจ้างรวมทั้งประชาชน ร่วมมือกับ
รัฐบาลให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมโรคอย่างสูงสุด 
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