เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑการตรวจสุขภาพและจัดทําบัตรตรวจสุขภาพของลูกจางที่ทํางานประดาน้ํา
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่ ก ฎกระทรวงกํ า หนดมาตรฐานในการบริ ห ารและการจัด การด า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานประดาน้ํา พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให
นายจางตองจัดใหลูกจางที่ทํางานประดาน้ําไดรับการตรวจสุขภาพตามกําหนดระยะเวลา และจัดทํา
บัตรตรวจสุขภาพลูกจางไว ตามหลักเกณฑที่อธิบดีประกาศกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานประดาน้ํา
พ.ศ. ๒๕๔๘ อั น เป น กฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ
การตรวจสุขภาพและจัดทําบัตรตรวจสุขภาพของลูกจางที่ทํางานประดาน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ นายจางตองจัดใหลูกจางที่ทํางานประดาน้ํา เขารับการตรวจสุขภาพโดยแพทย
เวชศาสตรใตน้ํา หรือแพทยที่ผานการอบรมหลักสูตรแพทยเวชศาสตรใตน้ํา ตามกําหนดระยะเวลา ดังนี้
(๑) กอนใหลูกจางทํางานประดาน้ํา
(๒) ตรวจสุขภาพเปนระยะ อยางนอยปละครั้ง
(๓) ตรวจสุขภาพเปนระยะอยางนอยปละ ๒ ครั้ง สําหรับลูกจางที่ทํางานประดาน้ําที่มีอายุ
ตั้งแต ๔๕ ปขึ้นไป
(๔) เมื่อลูกจางเจ็บปวยจากการทํางานประดาน้ํา หรือเจ็บปวยดวยโรคอื่น ที่แพทยสั่งให
ลูกจางหยุดงานตั้งแต ๗ วันขึ้นไป
ขอ ๔ ในการตรวจสุขภาพของลูกจางที่ทํางานประดาน้ํา ตามขอ ๓ หากพบความผิดปกติ
ในรางกายของลูกจางหรือลูกจางเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานเกี่ยวกับงานประดาน้ํา ใหนายจางปฏิบัติ
ดังนี้

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

๔.๑ ไมใหลูกจางทํางานประดาน้ํา
๔.๒ ใหลูกจางไดรับการรักษาพยาบาลทันที
ขอ ๕ นายจางตองจัดใหมีระบบการใหคําปรึกษาและการสงตอลูกจางผูปวยเพื่อใหไดรับ
การรักษาโดยมิชักชาในกรณีเกิดอันตรายจากการทํางานประดาน้ํา
ขอ ๖ ใหน ายจา งจัด ทําบั ตรตรวจสุ ขภาพของลูกจ าง โดยมีร ายละเอีย ดตามแนบทา ย
ประกาศนี้ และเก็บบัตรตรวจสุขภาพของลูกจางไวในสถานประกอบกิจการพรอมใหพนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบไดตลอดเวลา
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อัมพร นิติสิริ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

บัตรตรวจสุขภาพลูกจางที่ทํางานประดาน้ํา (การตรวจทางการแพทย)
1. ชื่อ – สกุล

2. หมายเลขบัตรประชาชน

3. วันที่ตรวจ

4. การวัดตาง ๆ และสิ่งพบอื่น ๆ
5. สวนสูง
6. น้ําหนัก

Nor
mal

Abnormal

7. ความดันโลหิต
/

8. วันสายตาระยะไกล

9. วันสายตาระยะใกล

RIGHT 20/
LEFT 20/

CORR. TO 20/
RIGHT 20/
CORR. TO 20/
CORR. TO 20/
LEFT 20/
CORR. TO 20/
10. การประเมินทางคลินิก
กาเครื่องหมายในชองใหเหมาะสม หากไมไดประเมินใหเขียน NE
กาเครื่องหมายในชองใหเหมาะสม หากไมไดประเมินใหเขียน NE

Nor
mal

Abnormal

ก. HEAD, FACE, NECK, AND SCALP
ข. EARS-GENERAL (Internal Canals)
ค. DRUMS (Perforation) (TMs move with valsalva)
ง. NOSE
จ. SINUSES
ฉ. MOUTH AND THROAT (Including dentition)
ช. EYES-GENERAL (Visual acuity on next page)
ซ. OPHTHALMOSCOPIC

ฒ. PROSTATE (Over 40 or clinically indicated)
ด. TESTICULAR
ต. ANUS AND RECTUM (Hemorrhoids, fistulae)
ถ. ENDOORINE SYSTEM
ท. G-U SYSTEM
ธ. UPPER EXTREMITIES (Strength, motor, sensory, ROM)
น. FEET
บ. LOWER EXTREMITIES (Except feet) (Strength, motor, sensory,
ROM)
ฌ. PUPILS (Equality and reaction)
ป. SPINE, OTHER MUSCULOSKELETAL
ญ. OCULAR MOTLITY (Associated parallel movement nystagmus) ผ. SKIN, LYMPHATICS
ฎ. LUNGS AND CHEST
ฝ. NEUROLOGIC
ฏ. HEART (Thrust, size, rhythm, sounds)
พ. PSYCHIATRIC
ฐ. VASCULAR SYSTEM (Varicosities, etc.)
ฟ. BREASTS
ฑ. ABDOME AND VISCERA (Include hernia)
ภ. PELVIC (Female only)
บันทึก (อธิบายความผิดปกติที่พบในรายละเอียด โดยเลือกหมายเลขขอกอนคําอธิบาย ใชกระดาษเพิ่มเติม หากจําเปน)

การวัดเสนรอบวง (บันทึกเปนนิ้ว)
ก. การตรวจปสสาวะ
(1) MICROSOCOPIC
(2) PROTEIN
(3) SUGAR
ข. HCT / Hb :

รอบคอ______________ รอบสะดือ (ชาย)______________ รอบเอว (หญิง)_______________ รอบสะโพก(หญิง)_____________
11. ผลการทดสอบ (แนบผลการตรวจ)
ค. ผล SPIROMETRY
จ. ผล EKG

ง. ผล CHEST X-RAY

ฉ. LIPID SCREENING – Total cholesterol, HDL, LDL, VLDL, triglycerides
ช. GLUCOSE SCREENING

12. ขอสรุปความบกพรองและการวินิจฉัย

13. คําแนะนํา

14. ชื่อ – สกุล แพทยผูตรวจ

15. ลายเซ็น

16. วันที่

บัตรตรวจสุขภาพลูกจางที่ทํางานประดาน้ํา (ประวัติทางการแพทย)
1. ชื่อ – สกุล

2. หมายเลขบัตรประชาชน

4. หนวยงานหรือสถานที่ประกอบกิจการ

5. หนวยดําน้ํา

7. วัน เดือน ปเกิด

9. เพศ
ชาย

8. อายุ

3. วันที่ตรวจ
6. หมายเลขโทรศัพทที่ทํางาน

10. ที่อยูที่ทํางาน
หญิง

11. ยาและขนาดที่รับประทานประจํา
12. นามหนวยตรวจสุขภาพ หรือแพทยผูตรวจและที่อยู
13. สถานะสุขภาพปจจุบัน
14. การแพ (ยา , สารเคมี , แมลง)
15. คุณวุฒิผูตรวจ
16. ประวัติปจจุบันและอดีต ทางการแพทย (ทานมี เคยมี เปน หรือเคยเปน ดังตอไปนี้หรือไม)
ใช ไม
ใช ไม
ก. ปญหาเกี่ยวกับหู รวมถึงแกวหูทะลุ
ฑ. เบาหวาน
ฟ. นอนในโรงพยาบาลดวยสาเหตุใด ๆ
ไมสามารถเคลียรหู หรือการผาตัด
(อธิบายดานลาง)
ข. โรคเหตุลดความกดอากาศ (DCS) หรือ
ฒ. ความผิดปกติของผนังหัวใจและ
ภ. รับประทานยาใด ๆ (กรอกดานบน)
ฟองแกสอุดตัน (AGE) หรือโรคจากการดําน้ํา
ลิ้นหัวใจ
ค. ซึมเศรา, วิตกกังวล, กลัวที่แคบ, หรือโรคจิตเวช
ด. ปญหาการเตนผิดจังหวะของหัวใจ
ม. แพยา อาหาร สารใด ๆ (กรอกดานบน)
อื่น ๆ
ง. การผาตัดตา
ต. จําเปนตองใชเครื่องกระตุนหัวใจ
ย. สูบบุหรี่ (ระบุปริมาณ)
จ. สิ้นสติสัมปชัญญะทุกกรณี
ถ. ไมสามารถออกกําลังกาย
ร. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ระบุปริมาณ)
ฉ. ลมชักหรือภาวะชักอื่น ๆ
ท. ความดันโลหิตสูง
ล. ประวัติครอบครัวมีโคเลสเตอรอลสูง
ช. อัมพฤกษ อัมพาต หรือความบกพรอง
ธ. ปอดแฟบ
ว. ประวัติครบครัวโรคหัวใจหรือโรคเสนเลือดสมอง
ทางระบบประสาท
น. หอบหืด
ศ. ประวัติครอบครัวมีเบาหวาน
ซ. โรคทางระบบประสาทที่กลับซ้ําหรือกําเริบได
บ. สัมผัสผูปวยวัณโรค หรือมีอาการ
ษ. การติดยากลอมประสาท รวมแอลกอฮอล
ไอเรื้อรัง น้ําหนักลด
ฌ. หลอดเลือดโปงหรือเลือดออกในสมอง
ส. การใชสารเสพติด
ญ. ปญหาวิงเวียนศีรษะ
ป. วัณโรค
ห. ปญหาไทรอยด
ฎ. อุบัติเหตุทางศีรษะ
ผ. โรคปอดอื่น ๆ
ฬ. ความผิดปกติของกระดูกและขอ
ฏ. โรคเลือด หรือเลือดออกงาย
ฝ. ตั้งครรภ หรือขาดประจําเดือน
อ. ปญหาเกี่ยวกับกระดูกและขอตอ รวมทั้ง
ความพิการอื่น ๆ
ฐ. โรคหัวใจหรือโคเลสเตอรอล
พ. การผาตัดใด ๆ (อธิบายดานลาง)
17. อธิบายคําตอบวา “ใช” ในทุกชองตามคําถามดานบน

18. ชื่อ – สกุล ของผูเขาตรวจ

ขาพเจาใหคํารับรองวา คําตอบและขอมูลดานบน เปนจริง ถูกตอง และสมบูรณ
19. ลายเซ็น

20. วันที่

21. แพทยผูตรวจรวบรวมความบกพรอง

22. ชื่อ – สกุล แพทยผูตรวจ

23. ลายเซ็น

24. วันที่

ใช

ไม

