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สารเคมีอันตรายเขาสูรางกายไดอยางไร? 

 1. การสูดดม (Inhalation)   

– ระบบหายใจเปนชองทางการรับหรือสัมผัสกับสารเคมีอันตรายท่ีเกิดขึ้นมาก 

   ท่ีสุดเพราะสารเคมีท่ีอยูในสถานะกาซและของแข็งท่ีมีลักษณะเปนฝุน ผง ไอ 

   ระเหยละอองของเหลวท่ีกระจายในอากาศ สามารถเขาสูรางกายไดจากการ 

   สูดดมหรือหายใจ  

- ความเปนอันตรายขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน อัตราการหายใจ ระยะเวลาท่ีรับ 

  สัมผัสชนิดและความเขมขนของสารเคมี ความสามารถในการละลาย ความไว 

  ของปฏิกิริยา ขนาดของอนุภาค 

 

 

 

 

 



• ปอดประกอบดวยหลอดลม (bronchi) กับ

กลุมของถุงลมเลก็ๆ (alveoli) ท่ีปลาย

ชองทางลม (airways) โดยถุงลมดูดซับ

ออกซิเจนและสารเคมีตางๆเขาสูกระแส

เลือด 

• สารเคมีประเภทท่ีเปนฝุน ละอองฝอย

สามารถสะสมในหลอดลมไปจนถึงถุงลม

ขึ้นกับขนาดของอนุภาค และอาจทําลาย

ปอด 

• กรณีท่ีละลายไดจะถูกดดูซึมเขาสูกระแส

โลหิต และมีผลตอบางสวนของรางกายตอไป 

  

 
สารเคมีอันตรายเขาสูรางกายไดอยางไร? 



 

 

สารเคมีอันตรายเขาสูรางกายไดอยางไร? 

 
 

2. การสัมผัสผานผวิหนงั (Skin contact) 

    - ผิวหนังเปนสวนท่ีชวยปกปองสารเคมีแปลกปลอมเขาสูรางกาย อยางไร 

     ก็ตามสารเคมีบางประเภทสามารถซึมผานผิวหนังและเขาสูกระแสโลหิต 

    - ความเปนอันตรายขึ้นกับปจจัยตางๆ เชนลักษณะของผิวหนัง  

      ระยะเวลาท่ีรับสัมผัส ชนิดและความเขมขนของสารเคมี ความสามารถ 

      ในการละลาย (ในน้ํามัน/น้ํา) ความไวของปฏิกิริยา  

  

          
 

 



 

 

สารเคมีอันตรายเขาสูรางกายไดอยางไร? 

 
 

2. การสัมผัสผานผวิหนงั (ตอ) 

   - สารเคมีท่ีมีสมบัติกัดกรอน เชนกรดหรือดางสามารถทําใหผิวหนังเกิด 

     อาการ บวม แดง เปนผื่นคัน หรือไหม 

    - สารเคมีในกลุมตัวทําละลายอินทรียสามารถละลายน้ํามันในผิว ทําใหผิว 

      แหงแตก ทําใหติดเชื้อโรคและดูดซึมสารเคมีอ่ืนไดงายขึ้น  

    - สารท่ีใหกัมมันตรังสีสามารถทะลุทะลวงผานผิวหนัง ทําใหเกิดอันตราย 

      ตออวัยวะภายใน 

      

 

 



 

 

สารเคมีอันตรายเขาสูรางกายไดอยางไร? 

 
 

3. การสัมผัสผานทางตา (Eye contact) 
    - สารเคมีบางประเภทอาจทําใหดวงตาเกิดการระคายเคือง บวมแดง และ  

      บางครั้งสามารถดูดซึมผานทางตาเขาสูกระแสโลหิต 

    - ความเปนอันตรายขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน ชนิดและความเขมขนของ 

      สารเคมี ระยะเวลาท่ีสัมผัสสาร และความสามารถของสารท่ีจะผาน 

      ทะลุเขาสูลูกตา  

    - อาการท่ีพบเชน ผิวกระจกตาถลอก กระจกตาขุนขาว กระจกตาทะลุ  

      ชองหนาลูกตาอักเสบ ความดันตาสูง และแผลบริเวณรอบดวงตา 

  
     
 

 



 

 

สารเคมีอันตรายเขาสูรางกายไดอยางไร? 

 
 

4. การฉีด (Injection) 

    - เปนชองทางการรับหรือสัมผัสกับสารเคมีอันตรายท่ีเกิดขึ้นนอยใน 

      สถานท่ีทํางาน 

    - เกิดจากการท่ีรางกายถูกสิ่งของมีคมซ่ึงปนเปอนสารเคมีอันตรายบาด  

      หรือการท่ิมแทงของเครื่องแกวท่ีแตก ทําใหไดรับสารเคมีเขาสูกระแสโลหิต 

    - ความเปนอันตรายขึ้นกับปจจัยตางๆ เชนขนาดของบาดแผล ชนิด ความ 

      เขมขนและปริมาณของสารเคมี 

 



 

สารเคมีอันตรายเขาสูรางกายไดอยางไร? 

 
5. การรับประทาน (Ingestion)  

   - เปนชองทางการรับหรือสัมผัสกับสารเคมีอันตรายท่ีเกิดขึ้นนอยท่ีสุดใน

สถานท่ีทํางาน 

   - สารเคมีอันตรายท่ีปนเปอนท่ีมือ บริเวณใบหนา เสื้อผา อาจเขาสู

รางกายขณะท่ีมีการรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องด่ืม หรือสูบบุหรี่ ไป

ยังระบบตางๆ 

   - ความเปนอันตรายขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน ชนิด ความเขมขนและ

ปริมาณของสารเคมี 

 

 

 

 



การจัดการสารเคมีอันตราย 

• การจัดซื้อสารเคมีอันตราย 

• การตรวจรับ/ลงทะเบียนสารเคมีอันตราย 

• การขนถาย/การเคลื่อนยายสารเคมีอันตราย 

• การจัดเก็บสารเคมีอันตราย 

• การใชสารเคมีอันตราย 

• การจัดการของเสียอันตราย 
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มาตรา 32 เพือ่ประโยชน์ในการควบคุม กาํกบั ดแูลการดาํเนินการดา้น

ความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ใหน้ายจ้าง

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

1) จดัใหม้กีารประเมนิอนัตราย  

2) ศกึษาผลกระทบของสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีม่ผีลต่อลกูจา้ง  

3) จดัทาํแผนการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานและจดัทาํแผนการควบคุมดแูลลกูจา้งและ

สถานประกอบกจิการ  

4) สง่ผลการประเมนิอนัตราย การศกึษาผลกระทบ แผนการดาํเนินงานและ
แผนการควบคุมตาม (1) (2) และ (3) ใหอ้ธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมาย  



หนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการ 

วธิกีารชีบ้ง่อนัตรายและประเมนิความเสีย่งวา่ มวีธิใีดบา้งทีก่ระทรวงแรงงานจะ

ยอมรบัได ้ 

การศกึษาผลกระทบของสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีผ่ลต่อลกูจา้งตอ้งทาํ

อยา่งไร  

แผนการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

แผนการควบคุมดแูลลกูจา้งทาํงานหน้าตาจะเป็นอยา่งไร  

กจิการประเภทไหน ขนาดเทา่ไรทีต่อ้งทาํเรือ่งน้ี  

สว่นผูช้าํนาญการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน ทีจ่ะมาใหค้าํแนะนําและรบัรองผล ไมแ่น่ใจจะวา่เป็นหน้าทีข่อง

อนุกรรมการชุดน้ีหรอืไม ่ 

 



มาตรการการควบคุม (Control measures)  

• มาตรการการควบคุม สามารถจัดลําดับจากระดับการปองกันและความ

นาเชื่อถือท่ีสูงสุดไปถึงตํ่าสุด 

• มาตรการท่ีตองคํานึงถึงเปนสิ่งแรกคือการกําจัดอันตรายและความเสี่ยง 

• หากไมสามารถกําจัดอันตรายและความเสี่ยง ตองหามาตรการท่ีจะลด

ความเสี่ยง 

 



มาตรการการควบคุม(Control measures)  

• การใชสารทดแทน (Substitution) 

• การแยก (Isolation) 

• การใชการควบคุมทางวิศวกรรม (Implementing engineering controls) 

• การควบคุมดานการบริหาร (Administrative controls) 

• การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล (Personal protective equipment, PPE) 

 



 

การใชสารทดแทน (Substitution) 

 • เปนการแทนท่ีสารเคมีอันตรายดวยสารเคมีอกีชนิดหน่ึงท่ีมีความอันตรายนอยกวาและมี

ความเสี่ยงลดลง 

• ตัวอยางของการใชสารทดแทนเชน 

– การใชสารท่ีมกีารระเหยนอยกวาเพื่อควบคุมอนัตรายจากไอระเหย 

– การแทนท่ีของเหลวท่ีไวไฟสงูดวยของเหลวท่ีสามารถตดิไฟไดนอยกวา 

– การแทนท่ีสารเคมีอันตรายสงูเชน สารกอมะเร็ง สารกอการเปลีย่นแปลงทาง

พันธุกรรม ดวยสารท่ีอันตรายนอยกวา 

– การใชสารอันตรายท่ีม ีhazard class เดียวแทนท่ีสารท่ีอยูในหลาย hazard class  

– การใชสารเคมีท่ีอยูในรูปของ paste หรือเม็ด แทนท่ีสารในรปูผง 

– การใชกรดหรือดางท่ีเจอืจางแทนท่ีการใชชนิดเขมขน 



 

การใชสารทดแทน (Substitution) 

 Chemical/Substance Substitute Applications 

Benzene Cyclohexane, toluene, 

xylene 
Printing and chemical industries 

Carbon tetrachloride Other safer chlorinated 

hydrocarbons 
Starting material for some 

chemical processes 

Methyl alcohol Ethyl alcohol Cleaning of metal, glass parts 

Asbestos Synthetic fibres such as 

calcium silicate, fibre glass 
Lagging of pipes and roofing 

materials 

White lead paint Zinc or barium oxide Paints 

Solvent based paint Water based paint Paints, especially decorative 

paints 

Guidelines on Prevention and Control of Chemical Hazards, The Occupational Health Department, 

Ministry of Manpower, Singapore, page 70. 



 

การแยก (Isolation) 

 
• เปนมาตรการท่ีแยกคนจากสารเคมีหรืออันตรายโดยใชระยะทางหรือ

เครื่องกีดกั้น (barrier) เพ่ือปองกันหรือลดการรับสัมผัส 

• มาตรการการแยกแบงเปน 

– การแยกผูปฏิบัติงานออกจากสารเคมี (Isolate works from 

chemicals) 

– การแยกสารเคมีออกจากสารเคมีอ่ืนๆ (Isolate chemicals 

from other chemicals) 
 



 

การแยกผูปฏิบัติงานออกจากสารเคมี 

 
• การใชอุปกรณท่ีเปนระบบปดในการทํางานเชนการใช glove boxes หรือ glove 

bags 

• การทํางานโดยใชระบบปดท่ีตอกับเครื่องดูดไอเสียเพ่ือกําจัดสารปนเปอน 

• การแยกหองปฏิบัติงานไวในหองหนึ่งโดยการเขาทํางานในหองนี้ตองใชอุปกรณ

ปองกันสวนบุคคลท่ีเหมาะสม 

• การใหผูปฏิบัติงานอยูในหองท่ีเปน positive pressure ท่ีปองกันการเขามาของ

สารปนเปอนท่ีมากับอากาศ 

• การกําหนดระยะของผูปฏิบัติงานจากสารเคมีอันตรายและอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น

เนื่องจากการใชสารนั้น 



 

การควบคุมดานการบริหาร 

 (Administrative controls) 

 
• เปนมาตรการท่ีใชเม่ือมาตรการควบคุมอ่ืนๆ ไมสามารถใชได หรือเพ่ือ

เสริมมาตรการอ่ืน  

• มาตรการนี้เกี่ยวของกับเหตุฉุกเฉินดวยเม่ือมาตรการควบคุมอ่ืนลมเหลว 

เชนในกรณีสารเคมีหกหรือรั่ว มาตรการนี้มีความสําคัญสําหรับ

ผูปฏิบัติงานท่ีตองจัดการกับสารเคมีท่ีหกหรือรั่ว 

 



 

การควบคุมดานการบริหาร 

 (Administrative controls) 

 ตัวอยางของการควบคุมดานการบริหาร 

• การเขียนนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติงาน เชนวิธีการปฏิบัติอยางปลอดภัย 

• การลดจํานวนผูปฏิบัติงานท่ีสัมผัสกับสารเคมี เชนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ทํางานปกติ  

• การลดปริมาณของสารอันตรายโดยการลดสารเคมีท่ีเก็บไว 

• การใชขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการทําใหเกิดการติดไฟในพ้ืนท่ี

อันตราย 

• การฝกปฏิบัติการทํางานอยางปลอดภัยรวมถึงการดูแลเรื่องความสะอาด

ของสถานท่ีทํางาน 



 
อุปกรณปองกันสวนบุคคล 

 (Personal protective equipment, PPE) 
 

• การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลควรเปนมาตรการสุดทายท่ีใช หรือเพื่อการปองกัน

ชั่วคราวจนกวาจะมีการใชการควบคุมระดับท่ีสูงกวา 

• ผูประกอบกิจการหรือผูรับผิดชอบตองม่ันใจวาอุปกรณท่ีเลือกชวยลดความเส่ียงตอ

สุขภาพและความปลอดภัย มีความเหมาะสมกับงานและอันตรายท่ีเก่ียวกับงานน้ัน 

มีขนาดเหมาะสมและทําใหผูปฏิบัติงานมีความสะดวกสบาย นอกจากน้ีตองใหการ

อบรมการใชงานและดูแลรักษา ตลอดจนกํากับดูแลการใชงาน 

• ประสิทธิภาพของ PPE ขึ้นอยูกับการท่ีผูปฏิบัติงานทําตามขอแนะนําและขั้นตอน

การใชอยางถูกตอง 



• อุปกรณปองกันใบหนาและดวงตา (Eye & Face Protection) 

• อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection)  

• อุปกรณปองกันศีรษะ (Head Protection) 

• อุปกรณปองกันการไดยิน (Hearing Protection)  

• อุปกรณปองกันมือ (Hand Protection) 

• อุปกรณปองกันเทา (Foot Protection) 

• ชุดปองกันอันตรายจากสารเคมี ( Chemical Protective Clothing) 

อุปกรณปองกันสวนบุคคล 



มาตรการควบคุมเฉพาะ 

(Specific Control Measure) 

• ความเสี่ยงจากการระเบิดและเพลิงไหม 

• การเก็บสารอันตรายโดยตองม่ันใจวาสารมีความเสถียร 

• การจัดการกับสารเคมีท่ีหกรั่วไหล 

• การขนยายสารเคมีอันตราย 

• การควบคุมความเสี่ยงจากแกส (compressed gases) 



การบํารุงรักษามาตรการควบคุม 

(Maintaining Control Measures) 

• มีการตรวจสอบมาตรการควบคุมเปนประจํา 

• มีการกํากับดูแลเพ่ือใหม่ันใจวาผูปฏิบัติงานใชมาตรการควบคุมอยาง

เหมาะสม 

• มีการบํารุงรักษาเชิงปองกันและโปรแกรมการทดสอบสําหรับการเก็บ

สารเคมีและระบบการควบคุมสารเคมี 

• มีการเฝาระวังคุณภาพอากาศเพ่ือม่ันใจวาการควบคุมดานการบริหาร

และวิศวกรรมยังคงมีประสิทธิภาพ 

• มีกลไกใหผูปฏิบัติงานสามารถรายงานมาตรการควบคุมท่ีบกพรอง 



การใหขอมูล การอบรม ขอแนะนํา และการกํากับดูแล 

 มีการใหขอมูลของสารอันตรายและความเสี่ยงแกผูปฏิบัติงาน 

 ใหคําแนะนําแกผูปฏิบัติงานในการใชและบํารุงรักษามาตรการควบคุมอยาง

ถูกตอง 

 การอบรมการเลือก การใช การบํารุงรักษา และการเก็บรักษาอุปกรณปองกัน

สวนบุคคล 

 มีการตรวจสุขภาพใหกับผูปฏิบัติงาน 

 ใหความรูเรื่องเอกสารขอมูลความปลอดภัยและขอมูลบนฉลากของสารเคมี  

 การฝกปฏิบัติในการใช จัดการ เก็บ ขนสง ทําความสะอาด และท้ิงสารอันตราย 



พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั  

และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน พ.ศ. 2554  

ประกอบด้วย 8 หมวด 74 มาตรา 

หมวด 1 บททัว่ไป กาํหนดหน้าที ่นายจา้ง/ลกูจา้งเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัฯ แก่

ลกูจา้ง และสถานประกอบกจิการ 

หมวด 2 การบรหิาร การจดัการและการดาํเนินการดา้นความปลอดภยัฯ 

หมวด 3 คณะกรรมการความปลอดภยัฯ 

หมวด 4 การควบคุม กาํกบั ดแูล 

หมวด 5 พนกังานตรวจความปลอดภยั 

หมวด 6 กองทุนความปลอดภยัฯ 

หมวด 7 สถาบนัสง่เสรมิความปลอดภยัฯ 

หมวด 8 บทกาํหนดโทษ 



สาระสาํคญัสรปุได้ดงัน้ี 

• ใหน้ายจา้งมหีน้าทีจ่ดัและดแูลสถาน ประกอบกจิการและลกูจา้งใหม้สีภาพการ

ทาํงานและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที ่ปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะ รวมทัง้

สง่เสรมิสนบัสนุนการปฏบิตังิานของลกูจา้งมใิหล้กูจา้งไดร้บัอนัตราย ต่อชวีติ 

รา่งกาย จติใจ และสขุภาพอนามยั  

• ใหล้กูจา้งมหีน้าทีใ่หค้วามรว่มมอืกบั นายจา้งในการดาํเนินการและสง่เสรมิดา้น

ความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพือ่ใหเ้กดิความ

ปลอดภยัแก่ลกูจา้งและสถานประกอบกจิการ  

• ใหน้ายจา้งบรหิาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่าํหนดในกฎกระทรวง  

• ใหล้กูจา้งมหีน้าทีป่ฏบิตัติามหลกัเกณฑด์า้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานตามมาตรฐานทีก่าํหนดในวรรคหน่ึง  

 



สาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

• ในกรณีทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิกาํหนดใหน้าย จา้งตอ้งดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใด

ทีต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย ใหน้ายจา้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยเพือ่การนัน้  

• นิตบุิคคลใดประสงคจ์ะใหบ้รกิารในการ ตรวจวดั ตรวจสอบ ทดสอบ รบัรอง

ประเมนิความเสีย่ง รวมทัง้จดัฝึกอบรมหรอืใหค้าํปรกึษาเพือ่สง่เสรมิความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานตามมาตรฐานทีก่าํหนด

ในกฎกระทรวง จะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากอธบิด ี 

• ใหน้ายจา้งจดัใหม้เีจา้หน้าทีค่วาม ปลอดภยัในการทาํงาน บุคลากร หน่วยงาน

หรอืคณะบุคคลเพือ่ดาํเนินการดา้นความปลอดภยัในสถานประกอบกจิการตาม 

หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง  

• เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการทาํงานและบุคลากรจะตอ้งขึน้ทะเบยีนต่อกรม

สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  

 



สาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

• ใหน้ายจา้งจดัใหผู้บ้รหิาร หวัหน้างาน และลกูจา้งทุกคนไดร้บัการฝึกอบรมความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพือ่ใหบ้รหิารจดัการ และ

ดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานไดอ้ยา่ง

ปลอดภยั  

• ในกรณีทีส่ถานทีใ่ดมสีถานประกอบกจิการ หลายแหง่ ใหน้ายจา้งทุกรายของสถาน

ประกอบกจิการในสถานทีน่ัน้ มหีน้าทีร่ว่มกนัดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอ

นามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัน้ีิ  

• ในกรณีทีน่ายจา้งเชา่อาคาร สถานที ่เครือ่งมอื เครือ่งจกัร อุปกรณ์ หรอืสิง่อื่นใดที่

นํามาใชใ้นสถานประกอบกจิการ ใหน้ายจา้งมอีาํนาจดาํเนินการดา้นความปลอดภยั 

อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบัอาคารสถานที ่เครือ่งมอื 

เครือ่งจกัร อุปกรณ์หรอืสิง่อื่นใดทีเ่ชา่นัน้ตามมาตรฐานทีก่าํหนดในกฎกระทรวง  

• ใหผู้บ้รหิารหรอืหวัหน้างานมหีน้าที ่สนบัสนุนและรว่มมอืกบันายจา้งและบุคลากรอืน่

เพือ่ปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตาม มาตรฐานดา้นความปลอดภยัในการทาํงานทีอ่อกตาม

กฎกระทรวง  



สาระสาํคญัสรปุไดด้งัน้ี 

• ใหน้ายจา้งจดัและดแูลใหล้กูจา้งสวมใสอุ่ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่น

บุคคลทีไ่ดม้าตรฐานตามทีอ่ธบิดปีระกาศกาํหนด  

• ลกูจา้งมหีน้าทีส่วมใสอุ่ปกรณ์คุม้ครอง ความปลอดภยัสว่นบุคคลและดแูลรกัษา

อุปกรณ์ตามวรรคหน่ึงใหส้ามารถใชง้านไดต้าม สภาพและลกัษณะของงาน

ตลอดระยะเวลาทาํงาน  

• ในกรณีทีล่กูจา้งไมส่วมใสอุ่ปกรณ์ดงักลา่ว ใหน้ายจา้งสัง่ใหล้กูจา้งหยดุการ

ทาํงานนัน้จนกวา่ลกูจา้งจะสวมใสอุ่ปกรณ์ดงักลา่ว  

• ใหผู้ร้บัเหมาชัน้ตน้และผูร้บัเหมาชว่ง ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน

มหีน้าทีด่าํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานของลกูจา้งเชน่เดยีวกบันายจา้ง  



สาระสาํคญัสรปุไดด้งัน้ี 

• ในกรณีทีพ่นกังานตรวจความปลอดภยัพบวา่ นายจา้ง ลกูจา้งหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ผูใ้ดฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหพ้นกังานตรวจความปลอดภยัมี

อาํนาจสัง่ใหผู้น้ัน้หยดุการกระทาํทีฝ่า่ฝืน แกไ้ขปรบัปรงุ หรอืปฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง

หรอืเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสบิวนั  

• ในกรณีทีน่ายจา้งไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ของพนกังานตรวจความปลอดภยั ถา้มเีหตุ

อนัอาจก่อใหเ้กดิอนัตรายอยา่งรา้ยแรงทีก่รมสวสัดกิารและคุม้ครอง แรงงาน

สมควรเขา้ไปดาํเนินการแทน ใหอ้ธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมายมอีาํนาจสัง่ให้

พนกังานตรวจ ความปลอดภยัหรอืมอบหมายใหบุ้คคลใดเขา้จดัการแกไ้ขเพือ่ให้

เป็นไปตามคาํสัง่ นัน้ได ้ในกรณีเชน่น้ี นายจา้งตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการ

เขา้จดัการแกไ้ขนัน้ตามจาํนวนที ่จา่ยจรงิ  



• ใหอ้ธบิดมีอีาํนาจออกคาํสัง่เป็นหนงัสอื ใหย้ดึ อายดั และขายทอดตลาด
ทรพัยส์นิของนายจา้งซึง่ไมจ่า่ยคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการ ทัง้น้ี เพยีงเทา่ที่
จาํเป็นเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการเขา้จดัการแกไ้ขตามจาํนวนที ่จา่ยจรงิ  

• ใหอ้ธบิดมีอีาํนาจออกคาํสัง่เป็นหนงัสอื ใหย้ดึ อายดั และขายทอดตลาด
ทรพัยส์นิของนายจา้งซึง่ไมจ่า่ยคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการ ทัง้น้ี เพยีงเทา่ที่
จาํเป็นเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการเขา้จดัการแกไ้ขตามจาํนวนที ่จา่ยจรงิ  

• ระหวา่งหยดุการทาํงานหรอืหยดุกระบวนการ ผลติ เน่ืองจากฝา่ฝืนหรอืไม่
ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหน้ายจา้งจา่ยเงนิใหแ้ก่ลกูจา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
หยดุการทาํงานหรอืการ หยดุกระบวนการผลตินัน้เทา่กบัคา่จา้งหรอืสทิธิ
ประโยชน์อื่นใดทีล่กูจา้งตอ้ง ไดร้บั เวน้แต่ลกูจา้งรายนัน้จงใจกระทาํการอนัเป็น
เหตุใหม้กีารหยดุการทาํงานหรอื หยดุกระบวนการผลติ  

สาระสาํคญัสรปุไดด้งัน้ี 



• หา้มนายจา้งเลกิจา้งลกูจา้ง หรอืโยกยา้ยหน้าทีก่ารงานของลกูจา้งเพราะ

เหตุทีล่กูจา้งดาํเนินการฟ้องรอ้ง หรอืเป็นพยานหรอืใหห้ลกัฐานหรอืให้

ขอ้มลูเกีย่วกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานต่อพนกังานตรวจความปลอดภยั หรอืคณะกรรมการ ตาม

พระราชบญัญตัน้ีิหรอืต่อศาล  

• นายจา้ง หรอื ผูใ้ดฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัพิระราชบญัญตัน้ีิหรอืมาตรฐานที่

กาํหนดในกฎกระทรวง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหน่ึงเดอืน หรอืปรบัไม่

เกนิสีแ่สนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั (รายละเอยีดดใูนหมวดที ่8 บทกาํหนด

โทษ)  

 

สาระสาํคญัสรปุไดด้งัน้ี 



ข้อ 17   

- ให้นายจ้างจดัให้มีการตรวจวดัปริมาณความเข้มข้นของ

สารเคมีอนัตรายในบรรยากาศบริเวณสถานท่ีทาํงานและ

สถานท่ีเกบ็เป็นประจาํ ทัง้น้ีตามสภาพของสารเคมีอนัตราย  

  ซ่ึงอย่างช้าท่ีสดุ ต้องไม่เกิน 6 เดือนต่อครัง้ และให้รายงานผล

การตรวจวดัต่ออธิบดี ผวจ. 

หมวดท่ี 1  

การทาํงานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย  



ขอ้ 19   

   ใหน้ายจา้งจดัใหม้กีารตรวจสขุภาพลกูจา้งทีท่าํงานเกีย่วกบัสารเคมอีนัตราย โดย

ใหร้ายงานผลการตรวจสขุภาพของลกูจา้ง ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีท่ราบผลการ

ตรวจเกบ็ผลการตรวจสขุภาพของลกูจา้งไว ้ณ สถานประกอบการ พรอ้มทีจ่ะให ้

พนง.เจา้หน้าทีต่รวจสอบได ้เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี นบัแต่วนัสิน้สดุของการ

จา้ง 

ขอ้ 20 

   การตรวจสขุภาพของลกูจา้งตามขอ้ 19 หากพบความผดิปกตใินรา่งกาย/เกดิ

เจบ็ปว่ย เน่ืองจากการทาํงานเกีย่วขอ้งกบัสารเคม ีอตร, ใหน้ายจา้งจดัการให้

ลกูจา้งไดร้บัการรกัษาพยาบาลทนัท ี

หมวดท่ี 1  

การทาํงานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย  
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