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ลูกจ้�งคนใดเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยได้ว่�เป็นโรคจ�กก�รประกอบ 
อ�ชีพ ให้น�ยจ้�งหรือผู้รับผิดชอบสถ�นพย�บ�ลท่ีทำ�ก�รตรวจรักษ� 
ซึ่งพบเห็น ทำ�ก�รแจ้งเรื ่องต่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่ให้ทร�บ เพื่อ 
ดำ�เนินก�รสอบสวนโรค (มาตรา	30)ลูกจ้�งทุกคน จะต้องได้รับก�รแจ้งข้อมูลที่จำ�เป็นจ�กน�ยจ้�ง 

เกี่ยวกับก�รเฝ�้ระวัง ก�รป้องกัน ก�รควบคุมโรค หรืออันตร�ย 
ใด ๆ ก็ต�มที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รประกอบอ�ชีพ

แรงง�นนอกระบบ และประช�ชน 
ข้อควรรู้ สำ�หรับลูกจ้�ง 

ลูกจ้�งทุกคนจะต้องได้รับก�รตรวจสุขภ�พต�มคว�มเส่ียงของง�น 
ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อม 
ในก�รทำ�ง�น ซ่ึงจัดให้มีข้ึนโดยน�ยจ้�ง โดยหน่วยบริก�ร*ต�มที่ 
กฏหม�ยกำ�หนด (มาตรา	26)	*หน่วยบริก�รน้ัน ต้องข้ึนทะเบียนกับ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงส�ธ�รณสุข หรือหน่วยง�นอ่ืนใดของรัฐ 
ต�มกฎหม�ย ต�มหลักเกณฑ์ท่ีกำ�หนดไว้ต�มกฎหม�ย (มาตรา	25)
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ประช�ชนที่ได้รับหรืออ�จได้รับผลกระทบจ�กมลพิษ จะต้องได้รับ 
ก�รแจ้งข้อมูลท่ีจำ�เป็นจ�กเจ้�ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำ�เนิด 
มลพิษนั้น ๆ เกี่ยวกับก�รเฝ้�ระวัง ก�รป้องกัน ก�รควบคุมโรค หรือ 
อันตร�ยใด ๆ อัันอ�จเกิดจ�กแหล่งกำ�เนิดมลพิษ

ข้อมูลใด ๆ ที่เกิดจ�กก�รแจ้ง ร�ยง�น ก�รสอบสวนโรค ให้ถือเป็น 
คว�มลับ (มาตรา	9)

แรงง�นนอกระบบมีสิทธิเข้�รับก�รตรวจสุขภ�พต�มคว�มเสี่ยง 
ของง�นต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด เพ่ือประโยชน์ในก�รเฝ้�ระวังโรคจ�ก 
ก�รประกอบอ�ชีพ โดยหน่วยบริก�ร*ต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด (มาตรา	27) 
*หน่วยบริก�รนั้น ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมโรค กระทรวง 
ส�ธ�รณสุข หรือหน่วยง�นร�ชก�รอื่น ต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
ต�มกฎหม�ย (มาตรา	25)
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 2. น�ยจ้�งจะต้องจัดให้มีก�รตรวจสุขภ�พแก่ลูกจ้�ง เพ่ือประโยชน์ 
ในก�รเฝ้�ระวังโรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพต�มกฎหม�ยว่�ด้วย 
คว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น 
โดยหน่วยบริก�รที่ถูกต้องต�มกฎหม�ย (มาตรา	26)

เจ้�ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำ�เนิดมลพิษ

ข้อควรรู้ สำ�หรับน�ยจ้�ง 

 1. น�ยจ้�งจะต้องทำ�ก�รแจ้งข้อมูลที่จำ�เป็น ในเรื่องเกี่ยวกับ 
ก�รเฝ้�ระวัง ก�รป้องกัน ก�รควบคุมโรค หรืออันตร�ยใด ๆ ก็ต�ม
ที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รประกอบอ�ชีพ ภ�ยในสถ�นประกอบก�ร 
ของตนให้แก่ลูกจ้�งได้รับทร�บต�มหลักเกณฑ์ท่ีกฎหม�ยกำ�หนด 
(มาตรา	8)

แพทย์อ�ชีวเวชศ�สตร์
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 4. เจ้�ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำ�เนิดมลพิษ ต้องจัดให้มีก�รเฝ้�
ระวังสุขภ�พของประช�ชน ท่ีได้รับหรืออ�จได้รับมลพิษต�มหลักเกณฑ์ 
ท่ีกฎหม�ยกำ�หนด (มาตรา	28)

 3. น�ยจ้�งต้องแจ้งต่อพนักง�นเจ�้หน�้ที่ ห�กพบลูกจ้�งซึ่งเป็น 
หรือมี เหตุอันควรสงสัยว่�เป็นโรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพ 
ในสถ�นประกอบก�รของตน (มาตรา	30)
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หน่วยบริก�รที่ให้บริก�รเกี่ยวกับโรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพและ 
โรคจ�กส่ิงแวดล้อม ต้องข้ึนทะเบียนกับกรมควบคุมโรค กระทรวง 
ส�ธ�รณสุข หรือหน่วยง�นอื่นของรัฐ (มาตรา	 25) โดยต้องให้ 
บริก�รต�มม�ตรฐ�นที่กฎหม�ยกำ�หนด	(มาตรา	24)	

แพทย์อ�ชีวเวชศ�สตร์

ข้อควรรู้ และปฏิบัติ สำ�หรับหน่วยบริก�ร 
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หน้�ที่และอำ�น�จของพนักง�นเจ้�หน้�ที่

ทุกจังหวัดจะมีหน่วยปฏิบัติก�ร อย่�งน้อย 1 หน่วย ซึ่งได้รับ 
ก�รจัดต้ังโดยผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด เพ่ือทำ�หน้�ท่ีในก�รสอบสวนโรค 
เฝ้�ระวัง ป้องกันและควบคุมโรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพ และโรค 
จ�กสิ่งแวดล้อม (มาตรา	32)

หน่วยปฏิบัติก�ร

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 256220 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 21



3 พนักง�นเจ้�หน้�ที่สั่งให้ตรวจสุขภ�พ
วินิจฉัยโรค รักษ� หรือฟื้นฟูสมรรถภ�พ

4
พนักง�นเจ้�หน�้ที่ทำ�ร�ยง�น แจ้งท�ง
จังหวัดฯ เพื่อร�ยง�นกรมควบคุมโรค

พบว�่เป็นโรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพ
หรือโรคจ�กสิ่งแวดล้อม

1
พนักง�นเจ้�หน้�ที ่
ทำ�ก�รสอบสวนโรค

2

เมื่อพบว่�มีลูกจ้�งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่�เป็นโรคจ�กก�ร 
ประกอบอ�ชีพ หรือประช�ชนที่ได้รับมลพิษ หรือพบเหตุอันควร 
สงสัยว่�เป็นโรคจ�กสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใด ให้พนักง�นเจ้�หน้�ที ่
หรือหน่วยปฏิบัติก�รในพื้นที่นั้นทำ�ก�รสอบสวนโรค

ก�รสอบสวนโรค

โดยพนักง�นเจ้�หน้�ท่ี มีอำ�น�จเข้�ไปในสถ�นประกอบก�รน้ัน และ 
ส�ม�รถออกคำ�สั่งให้น�ยจ้�ง เจ้�ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำ�เนิด 
มลพิษ นำ�ลูกจ้�ง หรือประช�ชนผู้ได้รับผลกระทบม�เข้�รับก�รตรวจ 
วินิจฉัยโรค รักษ�พย�บ�ล หรือฟื้นฟูสมรรถภ�พ

ภ�ยหลังก�รดำ�เนินก�รข�้งต้น พนักง�นเจ้�หน้�ที่จะทำ�ร�ยง�น
แจ้งต่อคณะกรรมก�รฯ จังหวัด เพื่อร�ยง�นก�รดำ�เนินก�ร 
ดังกล�่วให้กรมควบคุมโรคทร�บต่อไป (มาตรา	33)
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ก�รประก�ศเขตพื้นที่เฝ้�ระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคฯ  

เพื่อประโยชน์ในก�รป้องกัน ควบคุมโรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพ 
และโรคจ�กสิ่งแวดล้อมอย่�งทันท่วงที อธิบดีกรมควบคุมโรค หรือ 
ผู้ท่ีได้รับมอบหม�ยฯ โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมก�รฯ มีอำ�น�จ 
ประก�ศเขตพ้ืนท่ีเฝ้�ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมท้ังประก�ศยกเลิก 
เมื่อมีเหตุสมควรหรือสภ�วก�รณ์ของโรคนั้นสงบลง (มาตรา	35)

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 256224 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 25



เรื่องอื่น ๆ ที่ควรทร�บเพิ่มเติม

น�ยจ้�งที่ไม่แจ้งให้ลูกจ้�งได้ทร�บข้อมูล เกี่ยวกับก�รเฝ้�ระวัง 
ก�รป้องกัน ก�รควบคุมโรค หรืออันตร�ยใด ๆ  ก็ต�มท่ีอ�จเกิดข้ึน 
จ�กก�รทำ�ง�น ภ�ยในสถ�นประกอบกิจก�รของตน ต้องระว�ง 
โทษปรับไม่เกินห้�หมื่นบ�ท (มาตรา	39)

น�ยจ้�งท่ีจัดให้มีก�รตรวจสุขภ�พลูกจ้�ง โดยหน่วยบริก�รท่ีไม่ได้ 
ข้ึนทะเบียนไว้กับกรมควบคุมโรค กระทรวงส�ธ�รณสุข ต้องระว�ง 
โทษปรับไม่เกินห้�หมื่นบ�ท (มาตรา	43)
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เจ้�ของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำ�เนิดมลพิษ ที่ไม่ได้จัดให้มีก�ร 
เฝ้�ระวังสุขภ�พของประช�ชนที่ได้รับ หรืออ�จได้รับมลพิษ 
ต้องระว�งโทษปรับไม่เกินห�้หมื่นบ�ท (มาตรา	44)

น�ยจ้�งท่ีเพิกเฉย ไม่แจ้งพนักง�นเจ้�หน้�ท่ี ในกรณีพบลูกจ้�งป่วย 
เป็นโรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพ ในสถ�นประกอบกิจก�รของตน 
ต้องระว�งโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบ�ท (มาตรา	45)

น�ยจ้�ง เจ้�ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำ�เนิดมลพิษ ไม่ปฏิบัติต�ม
คำ�สั่งพนักง�นเจ้�หน้�ที ่ ต้องระว�งโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบ�ท 
(มาตรา	46) 
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ยังเลย
ป้ายอะไรเหรอ

กำานัน

มันเขียนไว้
ว่าอะไรเหรอ

ป้ายคำาเตือน	
โรงไฟฟ้า
เขามาติดไว้	

		เขาบอกว่า
รอบหมู่บ้านเรา	
ค่าฝุ่นสูงเกิน	
			ควรอยู่ในบ้าน

เป็นอะไร
วันนี้ดูเหนื่อย	ๆ

ไปหาหมอ
รึยัง

		ไปเลย
			ไม่เสียเงินหรอก

เพราะเราใช้สิทธิแรงงาน
นอกระบบ	ในการ
ตรวจสุขภาพ

ช่วงนี	้ฉันรู้สึกหายใจ
ไม่สะดวก	ไม่รู้จะเกิด
จากการรับจ้างเย็บเสื้อ

รึเปล่า

ไม่กล้าไปหรอก		
กลัวเสียเงินเยอะ

จริงเหรอ
ดีจังเลย	ฉันเพิ่งรู้

นะเนี่ย	เดี๋ยวฉันจะรีบ
ไปหาหมอเดี๋ยวนี้เลย

ตาชุบ	เห็นป้าย
ที่ติดอยู่ศาลากลาง
หมู่บ้านหรือยัง

เออดีนะ		
เขาบอกเราแบบนี้		
เราจะได้ระวังตัว		
ไม่ออกไปเสี่ยง	

แรงง�นนอกระบบ

กรณีตัวอย่�ง ประช�ชน
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วันนี้	ผมมีเรื่อง
จะแจ้งให้ทุกคนทราบ

สัปดาห์หน้าจะมีเจ้าหน้าที่
มาตรวจสุขภาพ

ประจำาปี

ผมตรวจสอบแล้ว		
ได้รับการขึ้นทะเบียน
และมีมาตรฐานรองรับ
จากกรมควบคุมโรค

เรียบร้อย

ณ โรงง�นแห่งหนึ่ง

เจ้าหน้าที่
มาจากที่ไหนครับ
	มีมาตรฐานรึเปล่า

ครับนาย	

โอเค
สุดยอดไปเลย
ครับนาย

พ.ร.บ. ควบคุมโรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพ
และโรคจ�กสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 

คำ�ถ�มท่ีพบบ่อย 

พ.ร.บ.ควบคุมโรคจ�กก�รประกอบ
อ�ชีพและโรคจ�กสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
มีผลบังคับใช้ในวันที่เท่�ไหร่

คำ�ตอบ  มีผลบังคับใช้
         วันที่ 19 กันย�ยน 2562

พ.ร.บ.ควบคุมโรคจ�กก�รประกอบ
อ�ชีพและโรคจ�กสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
มีผลบังคับใช้กับใครบ้�ง

    คำ�ตอบ  น�ยจ�้ง หน่วยบริก�ร  
      เจ้�ของ หรือผู้ครอบครอง
  แหล่งกำ�เนิดมลพิษ

ลูกจ้�ง

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 256232 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 33



ประโยชน์ที่ได้รับจ�ก พ.ร.บ.ควบคุมโรค
จ�กก�รประกอบอ�ชีพและโรคจ�ก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

คำ�ตอบ
  เพื่อให้ลูกจ�้ง แรงง�นนอกระบบ 

และประช�ชนที่ได้รับหรืออ�จได้รับมลพิษ
ได้รับก�รดูแลสุขภ�พอย�่งต่อเนื่อง เป็นระบบ 
ทันก�รณ์ ด้วยม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รเดียวกัน

ห�กเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่�
เป็นโรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพหรือ
โรคจ�กสิ่งแวดล้อม ส�ม�รถแจ้งใคร

    คำ�ตอบ
  แจ้งต่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่

            ซึ่งเป็นเจ้�หน้�ที่สังกัดสำ�นักง�น
    ส�ธ�รณสุขจังหวัด หรือสำ�นักอน�มัย   
    กรุงเทพมห�นคร

ห�กเข้�รับก�รตรวจสุขภ�พ
ต�มหน่วยบริก�ร แล้วพบว�่เป็นโรคจ�ก
ก�รประกอบอ�ชีพหรือโรคจ�กสิ่งแวดล้อม
จะมีก�รเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือไม่ 

   คำ�ตอบ
   บรรด�ข้อมูลส่วนบุคคลจ�กก�ร

  เฝ้�ระวัง ก�รสอบสวนโรค ก�รแจ้งหรือ
ก�รร�ยง�นให้ถือเป็นคว�มลับ ต�มม�ตร� 9 
แต่ถ้�เพื่อประโยชน์ส�ธ�รณะ ให้เปิดเผยได้
ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

หน่วยบริก�ร ต้องม�ขึ้นทะเบียน
กับหน่วยง�นใด และก�รขึ้นทะเบียน
ต้องเสียค่�ธรรมเนียมหรือไม่

   คำ�ตอบ
  หน่วยบริก�รขึ้นทะเบียนกับ

กรมควบคุมโรค หรือหน่วยง�นอื่นใดของรัฐ 
ซ่ึงต้องมีคุณสมบัติต�มหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่รัฐมนตรีประก�ศกำ�หนดโดยคำ�แนะนำ�
ของคณะกรรมก�ร ต�มม�ตร� 25 และ    
ก�รขึ้นทะเบียน ไม่มีค่�ธรรมเนียม

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 256234 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 35



ส�ม�รถติดต�มข้อมูลร�ยชื่อ
ของหน่วยบริก�รที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 
ได้ที่ช่องท�งไหนบ้�ง

คำ�ตอบ
  จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่�ว

ท�งเว็บไซต์กองโรคจ�กก�รประกอบ
อ�ชีพและสิ่งแวดล้อม

แรงง�นนอกระบบ หม�ยคว�มว�่
อย�่งไร

คำ�ตอบ
  บุคคลที่มีง�นทำ� แต่ไม่รวมถึงบุคคล

       ซึ่งเป็นน�ยจ้�งและลูกจ้้�งต�มกฎหม�ย
ว่�ด้วยก�รคุ้มครองแรงง�น กฎหม�ยว�่ด้วย
คว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัยและสภ�พแวดล้อม
ในก�รทำ�ง�น และผู้รับง�นไปทำ�ที่บ�้นต�มกฎหม�ย
ว่�ด้วยก�รคุ้มครองผู้รับง�นไปทำ�ที่บ้�น

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 256236

จัดทำาโดย  : กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม    
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
คณะที่ปรึกษา  
แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ   ผู้อำานวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นายสำาเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ
คณะผู้จัดทำาเนื้อหา
นางสาวปณัสต์ดา ทองคำา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวจตุพร แต่งเมือง   นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวปิ่นเจ้า ทันศรี   นักวิชาการสาธารณสุข 
คู่มือ  :  พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
  และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
จัดพิมพ์  :  ครั้งที่ 1 ปี 2563
จัดทำาและเผยแพร่โดย : กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม    
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์  :  0 2590 3866
อีเมล  :  media.envocc@gmail.com
ที่อยู่  :  กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม    
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  อาคาร 10-11 ตึกกรมควบคุมโรค ตำาบลตลาดขวัญ   
  อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ปีที่จัดทำา  :  พฤษภาคม 2563
ISBN  :  978-616-11-4256-8


