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ABSTRACT 
 

 This thesis aims to study and analyze the protection provision of female labour who is 
a pregnant nurse in a public organization subject to many laws. The study includes the 
background and principles of the protection of female labour who is a pregnant nurse in a public 
organization in accordance with the Maternity Protection Convention Vol. 183, A.D. 2000 of 
International Labour Organization. It employs the comparative analysis with foreign laws such as 
the Labour Protection Law of Italy, the Labour Protection Law of Germany, the Labour Protection 
Act, B.E. 2541 (1998) and Rules of Civil Servants on Government Officer’s Leave (Vol.2), B.E. 
2539 (1996), which was classified into the items in accordance with its priority of the protection 
of female nurse who is pregnant. 

 It is found that a female nurse who is pregnant in pubic organizations in Thailand is 
not adequately protected. Although the particular rules for the nurses are prescribed, there are a 
number of flaws; there is no equality between the pregnant nurses in public sectors and those in 
private ones. It is suggested that Chapter 3 of the Labour Protection Act, B.E. 2541 (1998) be 
applied in public organizations regarding the protection provision for female employees during 
her pregnancy e.g. working hours, prohibited works during her pregnancy and the maternity leave. 
In foreign countries such as Poland, 120 (one hundred and twenty) days of maternity leave are 
provided. This is good for health and sanitation of both mother and her child. Moreover, this 
creates the equality in the protection provision for personnel working in the same profession.  

 From the above reasons, it is recommended that it should be absolutely necessary to 
create the security in providing the protection of health and sanitation during the pregnancy of 
female labour who is a nurse in either public or private organizations. Therefore, it should be 
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necessary that the applicable law be amended and modernized like other countries such as Italy 
and Germany. This  is eventually  resolved  by  the  enforcement  of  the  Labour  Protection  
Act,B.E. 2541 (1998)  with  a nurse  in  either  public  or  enacting  a  particular  law  relating  to  
protection  the  state  pregnant  nurse. Apart from the social security, this also creates the equality 
in accordance with the provisions of the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2540 
(1997) and in the conformity of the labour standard of International Labour Organization as well.  DPU



 

บทที ่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
                
 การตั้งครรภ์เป็นส่ิงท่ีสําคญัประการหน่ึงในชีวิตของผูห้ญิงท่ีจะให้กาํเนิดบุตรอนัเป็น 
สายใยแห่งความรักและความผูกผนัของครอบครัว   และเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์สําคญัท่ีจะเป็น 
อนาคตของชาติต่อไป แต่เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงดา้นสรีระร่างกายของเพศหญิงโดยเฉพาะ 
ความแขง็แรงของร่างกายและการมีครรภข์องเพศหญิงตลอดจนความปลอดภยัในการทาํงาน  จึงจาํเป็น 
อย่างยิ่งท่ีหญิงมีครรภ์จะตอ้งได้รับการดูแลท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม    ในช่วงตั้งครรภ์และกาํลงั 
จะให้กาํเนิดบุตรซ่ึงเป็นช่วงชีวิตท่ีสาํคญัอย่างยิ่งและเป็นช่วงชีวิตท่ีอนัตรายหากครรภ์เกิดเป็นพิษ 
จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีหญิงตั้งครรภจ์ะตอ้งไดรั้บการดูแลท่ีเหมาะสม 
                  อาชีพพยาบาลเป็นอาชีพหน่ึงท่ีผูห้ญิงส่วนใหญ่ใฝ่ฝันและตอ้งการ   เน่ืองจากผูห้ญิง 
เป็นเพศท่ีอ่อนหวาน เรียบร้อยและสามารถท่ีจะใหค้วามดูแลบุคคลต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเห็นไดว้่า 
ผูห้ญิงส่วนใหญ่ใฝ่ฝันอยากท่ีจะประกอบอาชีพพยาบาล ในสภาวการณ์ปัจจุบนัผูห้ญิงส่วนใหญ่ 
ตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้นรวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ดว้ย เพื่อหารายไดม้าจุนเจือครอบครัว ซ่ึงสภาพ 
การทาํงานและส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน ลว้นแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการตั้งครรภ์ของ 
ผูห้ญิงไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่หญิงซ่ึงตอ้งประกอบวิชาชีพพยาบาลท่ีตอ้งทาํงานในโรงพยาบาล 
                 โรงพยาบาลถือเป็นสถานประกอบการท่ีถือว่ามีอนัตรายและอตัราเส่ียงสูงสุด  เน่ืองจาก 
มีส่ิงคุกคามต่อสุขภาพอย่างมากมาย นอกจากส่ิงคุกคามเฉพาะ คือโรคติดต่อ  แลว้ยงัเส่ียง ต่อการถูกรังสี    
การสัมผสัสารเคมี ก๊าซต่าง ๆ อาชีพพยาบาลนับเป็นบุคลากรทางสุขภาพท่ีมีจาํนวนมากกว่า 
หน่ึงแสนคนซ่ึงส่วนใหญ่จะปฏิบติังานในโรงพยาบาลของรัฐและสถานีอนามยัมากกว่าโรงพยาบาล
ของเอกชนเพราะเหตุว่าโรงพยาบาลของรัฐและสถานีอนามยัมีอยูเ่ป็นจาํนวนมากและกระจายลงไป
ถึงในระดบัอาํเภอจึงเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะตอ้งสัมผสักบัส่ิงคุกคามต่อสุขภาพ  เพราะโดย 
ลกัษณะงานของพยาบาลเป็นงานท่ีตอ้งใหก้ารดูแลผูป่้วยตลอด  24  ชัว่โมง และตอ้งมีการปฏิบติังาน 
เป็นกะหรือเป็นผลัด ซ่ึงลักษณะการทาํงานเช่นน้ีจะส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งถา้พยาบาลนั้นอยู่ระหว่างการตั้งครรภก์ล่าวคือนอกจากจะตอ้งแบกรับนํ้ าหนกัครรภท่ี์เพิ่ม 
มากข้ึนทุกวนัแลว้ ลกัษณะงานของพยาบาลท่ีหนักและตอ้งการความรอบคอบ รวดเร็ว   จึงตอ้ง 
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คอยระมดัระวงัไม่ให้เกิดอุบติัเหตุและเกิดอนัตรายต่อผูป่้วย    หรือตนเองในขณะท่ีปฏิบติังาน  
รวมทั้ งภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในขณะตั้ งครรภ์ ซ่ึงอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบติังานลดลงและมีโอกาสท่ีจะเกิดความผดิพลาดในการปฏิบติังานไดจึ้งนบัไดว้่าเป็นอนัต
รายต่อผูป่้วยและบุคคลผูม้ารับบริการหรือแมต้วัพยาบาลเองเป็นอยา่งมากและยงัเป็นความเส่ียงของ
ทางโรงพยาบาลท่ีอาจจะถูกฟ้องร้องตามมากเ็ป็นได ้        
 การมีสุขภาพดีเป็นสิทธิอยา่งหน่ึงท่ีเด็กและสตรีซ่ึงถือว่าเป็นมนุษยชนพึงจะไดรั้บซ่ึงนา
นาอารยประเทศให้การยอมรับสิทธิดงักล่าว  ดงัท่ีบญัญติัไวใ้นปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน  ขอ้ 25 
“มารดาและเด็กมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการรักษาและช่วยเหลือเป็นพิเศษ   เด็กทุกคนไม่ว่าจะเกิดในหรือ 
นอกสมรสจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองทางสังคมเช่นเดียวกนั” นอกจากน้ีองค์การแรงงานระหว่าง 
ประเทศก็ไดใ้ห้ความสําคญักบัเร่ืองน้ี  จึงไดมี้บทบญัญติัในเร่ืองการให้ความคุม้ครองแก่แรงงาน 
หญิงท่ีตั้งครรภ์เอาไวโ้ดยเฉพาะอยู่ในรูปของอนุสัญญาฉบบัต่าง ๆและขอ้แนะว่าดว้ยเร่ืองการให ้
ความคุม้ครองมารดา    ประเทศท่ีได้ให้สัตยาบันต่างก็ยอมรับและได้บัญญัติไวเ้ป็นกฎหมาย 
ภายในของแต่ละประเทศท่ีสอดคลอ้งกนั  ซ่ึงสําหรับประเทศไทยแมว้่าจะไม่ไดใ้ห้สัตยาบนักับ 
อนุสญัญาฉบบัน้ีกต็าม   แต่ไดน้าํเอาแนวทางของอนุสัญญาฉบบัดงักล่าวมาปรับใชโ้ดยบญัญติัไวใ้น 
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  ใน มาตรา 39  “ หา้มมิใหน้ายจา้งใหลู้กจา้งซ่ึงเป็นหญิง 
ตั้งครรภ์ทาํงานในระหว่างเวลา  22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.  ทาํงานล่วงเวลา   ทาํงานในวนัหยุด  
หรือทาํงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี….”   จึงทาํใหพ้ยาบาลท่ีตั้งครรภท่ี์ปฏิบติังานในภาคเอกชน 
ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติน้ีด้วย  แต่ทั้ งน้ีได้มีข้อยกเว้นไว้ในมาตรา 4 
แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541  บญัญติัไวว้่า  “มิให้ใชบ้งัคบัแก่หน่วยงานราชการ 
และรัฐวิสาหกิจ…..”   จึงทาํให้หญิงตั้ งครรภ์ท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลของรัฐ   เช่น  แพทย ์ 
พยาบาล  ผูช่้วยพยาบาล   เป็นตน้  ไม่มีกฎหมายหรือมาตรการใด ๆ มาใหค้วามคุม้ครองดา้นสุขภาพ   
อนัก่อใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนัในการไดรั้บสิทธิการดูแลทางดา้นสุขภาพ 
 ในทางปฏิบติัพบวา่มีปัญหาท่ีจะตอ้งพิจารณาในกรณีการจา้งแรงงานท่ีเป็นพยาบาลหญิง
มีครรภใ์นหน่วยงานของรัฐอยูห่ลายประเดน็ดงัต่อไปน้ี  
                 1. ลกัษณะงานท่ีตอ้งทาํเป็นงานท่ีตอ้งยกของหนกั   เช่น   การแบกผูป่้วย  การเขน็ของ 
หรือการท่ียืนหรือเดินเป็นระยะเวลานาน ๆ  พบว่ามีผลต่อการคลอดก่อนกาํหนด  มีความดนัโลหิต 
สูงในระหว่างตั้งครรภ์    ซ่ึงกฎหมายท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 
ไม่ไดมี้ความชดัเจนและเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงท่ีเอ้ืออาํนวยต่อแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาล 
มีครรภใ์นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจแต่อยา่งใด 
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                2. อนัตรายจากสารเคมี    มีสารเคมีหลายชนิดท่ีใช้ภายในโรงพยาบาล   เช่น  ไนตรัสออกไซด ์
ท่ีเป็นก๊าซสาํหรับทาํให้ผูป่้วยสลบซ่ึงใชใ้นห้องผ่าตดั ยา 5FU ท่ีเป็นยาเคมีบาํบดัของผูป่้วยโรคมะเร็ง   
สารฆ่าเช้ือโรคต่าง ๆ เป็นตน้ สารเคมีดงักล่าวมีผลทาํใหเ้กิดความพิการของทารก ในครรภม์ารดาได ้
และเพิ่มภาวะแทรกซอ้นของการตั้งครรภไ์ด ้เช่น การแทง้ การคลอดก่อน กาํหนด  และการตั้งครรภ ์
เกินกาํหนด    แต่ทั้งน้ีกข้ึ็นอยูก่บัชนิดและจาํนวนสารเคมีท่ี ไดรั้บ เขา้ไป ดว้ย 

3. ระยะเวลาในการทาํงานของหญิงท่ีเป็นพยาบาลมีครรภ ์  กล่าวคือ   การท่ีตอ้งทาํงาน 
เป็นกะหรือเป็นผลดัซ่ึงจะตอ้งเขา้เวรทาํงานในเวลากลางคืนดว้ย ทาํให้เกิดความเครียดและความเหน่ือยลา้ 
ต่อร่างกายไดแ้ละส่งผลกระทบต่อภาวะทางดา้นจิตใจ   ซ่ึงในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน   พ.ศ. 
2541 ไดก้าํหนดหา้มแรงงานหญิงมีครรภท์าํงานในช่วงเวลา  22.00 นาฬิกา    ถึงเวลา 06.00  นาฬิกา    
ซ่ึงพยาบาลในหน่วยงานของรัฐตอ้งเขา้เวรทาํงานในช่วงเวลากลางคืนกลบัไม่มีบทบญัญติักฎหมาย 
ใดใหค้วามคุม้ครอง   เป็นผลใหเ้กิดผลกระทบต่อทารกในครรภแ์ละประสิทธิภาพในการทาํงานได ้
                 4.   อนัตรายจากการติดเช้ือ เช่น HIV หัดเยอรมนั ไขห้วดันก เป็นตน้ บุคลากร ทางการแพทย ์
นั้นมีโอกาสท่ีจะไดรั้บเช้ือเหล่าน้ีไดง่้ายและสามารถถ่ายทอดไปยงัทารกท่ีอยูใ่นครรภไ์ด ้ทาํใหท้ารก 
เหล่าน้ีมีโอกาสติดเช้ือแต่กาํเนิดและทาํให้เกิดอนัตรายต่อทารกท่ีอยูใ่นครรภไ์ด ้ เช่น   ทาํให้ทารก 
เกิดความพิการแต่กาํเนิด    ทารกเสียชีวิตตอนแรกคลอดได ้
                 จากกรณีปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้เหล่าน้ีทาํให้พิจารณาไดว้่า   ในประเทศไทยยงัไม่มี 
มาตรการทางกฎหมายในการใหค้วามคุม้ครองแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภใ์นหน่วยงานของ
รัฐซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาดงักล่าวค่อนขา้งมากท่ีสุด      
                ดังน้ันจึงสมควรท่ีจะแก้ไขกฎหมายท่ีบังคบัใช้อยู่ หรือตราบทบัญญติักฎหมายข้ึนมาใหม่       
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของปัญหาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงมีผลต่อหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภใ์นหน่วย
งานของรัฐท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยัต่อตนเองและทารกในครรภ์
จากการทาํงานท่ีแทจ้ริงและสมประโยชน์ 
 
1.2 สมมติฐานของการศึกษา   
               
 การใชแ้รงงานของลูกจา้งหญิงมีครรภน์ั้นไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน  พ.ศ.  2541 ซ่ึงถือเป็นมาตรฐานการคุม้ครองแรงงานขั้นตํ่า  แต่กฎหมายฉบบัดังกล่าว 
ไม่ได้บญัญติัให้ความคุม้ครองแก่พยาบาลหญิงมีครรภ์ซ่ึงปฏิบติังานในหน่วยงานของรัฐ ทาํให้เกิด 
ปัญหาแก่พยาบาลหญิงมีครรภใ์นการปฏิบติังาน   เช่น  ในเร่ืองลกัษณะงานท่ีตอ้งทาํ   พยาบาลหญิง 
มีครรภ์ตอ้งดูแลผูป่้วย   ตอ้งยกของหรือเข็นของหนัก     อีกทั้งมีความเส่ียงภยัในการทาํงาน อนัเน่ืองมาจาก 
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ระยะเวลาในการทาํงานท่ีตอ้งทาํงานเป็นกะหรือเป็นผลดัและโอกาสท่ีจะไดรั้บหรือสัมผสั    สารเคมี   
รังสีและเช้ือโรคต่าง ๆ เขา้สู่ร่างกาย และกฎหมายคุม้ครองแรงงานท่ีใชบ้งัคบั ในส่วนภาครัฐไม่มี 
การกาํหนดในเร่ืองการคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิงในเร่ืองต่าง ๆ ไว ้  เช่น  ระยะเวลาในการทาํงาน 
ท่ีไม่มีการกาํหนดห้ามทาํงานในเวลากลางคืน   จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขให้เกิดความ 
เหมาะสม 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาประวติัความเป็นมาของการคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิงและการคุม้ครอง 
ท่ีแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภใ์นหน่วยงานของรัฐ                
                   2.  เพ่ือศึกษาความเป็นมาของการคุม้ครองการแรงงานหญิงรวมทั้งวิชาชีพและหลกัการ 
ทาํงานของพยาบาลหญิงมีครรภใ์นหน่วยงานของรัฐ 
                 3.  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภ ์
ในหน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
                   4. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฏหมายในการคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิงซ่ึงเป็น 
พยาบาลมีครรภใ์นหน่วยงานของรัฐ 
                   5. เพ่ือเสนอแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิงซ่ึง 
เป็นพยาบาลมีครรภ์ในหน่วยงานของรัฐ  โดยแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือดาํเนินการ 
ยกร่างกฎหมายเฉพาะข้ึนใหม่       
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

                       วิทยานิพนธ์น้ี   เป็นการศึกษาถึงลกัษณะการปฏิบติัหนา้ท่ีขอบเขตงานความรับผดิชอบ 
ของพยาบาลมีครรภใ์นหน่วยงานของรัฐ รวมถึงความเส่ียงภยัจากการปฏิบติังาน ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ 
ความคุม้ครอง ระเบียบคาํสั่งราชการภายในและศึกษาถึงการบญัญติักฎหมายท่ีให้ความคุม้ครองแก่ 
พยาบาลหญิงมีครรภใ์นหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งกฎหมายของต่างประเทศซ่ึง เป็นอนุสัญญา และ 
ขอ้แนะวา่ดว้ยการใหค้วามคุม้ครองมารดาดว้ย 
 

1.5  วธีิการดําเนินการศึกษา 
                       

  วิทยานิพนธ์น้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพหรือศึกษาเชิงเอกสาร (DOCUMENTARY  
RESEARCH) โดยการศึกษาคน้ควา้วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลจากหนังสือบทความและสรรพ 
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เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายในการใหค้วามคุม้ครองแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาล 
มีครรภใ์นหน่วยงานของรัฐ   ดงัต่อไปน้ี 
                 1. พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน   พ.ศ. 2541  รวมทั้งกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
แรงงานและระเบียบราชการท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการของหญิงมีครรภ ์
                 2. รายงานการวิจยั   วิทยานิพนธ์    ตลอดจนผลงานทางวิชาการท่ีเกียวกบัการให้ความ 
คุม้ครองแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภใ์นหน่วยงานรัฐ 
                 3. เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวกบักฎหมายคุม้ครองแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภ ์
ในหน่วยงานของรัฐ 
                 4. อนุสัญญาและขอ้แนะขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายคุม้ครอง 
แรงงานของต่างประเทศในเร่ืองการให้ความคุม้ครองแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภใ์นหน่วย 
งานของรัฐ 
                
                 หนังสือและเอกสารต่าง ๆ  ท่ีนาํมาศึกษาคน้ควา้เป็นเอกสารท่ีไดจ้ากหน่วยงานราชการและ 
รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภใ์นหน่วยงานของรัฐ   เช่น  
กระทรวงแรงงาน    หอ้งสมุดองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ   หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    มหาวิทยาลยัมหิดล   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  มหาวิทยาลยั 
ธุรกิจบณัฑิตย ์  โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลของรัฐแห่งอ่ืน ๆ  
 
1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 1.  ทาํใหท้ราบถึงความเป็นมาของการคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิงรวมถึงวิชาชีพและ 
ลกัษณะการทาํงานของพยาบาลหญิงมีครรภ ์
                 2. ทาํให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิงซ่ึงเป็น 
พยาบาลมีครรภใ์นหน่วยงานของรัฐ 
                   3. ทาํใหท้ราบผลการวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิง 
ซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภใ์นหน่วยงานของรัฐ 
                    4. นาํผลการวิเคราะห์มาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายเพ่ือก่อให้เกิด 
ประโยชน์กบัภาครัฐต่อไป    
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บทที ่ 2 
ประวตัคิวามเป็นมาของการคุ้มครองการใช้แรงงานหญงิ 
และลกัษณะการทาํงานของหญงิซ่ึงเป็นพยาบาลมคีรรภ์ 

 
 การใช้แรงงานหญิงนั้นมีมาตั้งแต่อดีตซ่ึงมกัจะแฝงตวัอยู่ในรูปของแรงงานภายใน 
ครัวเรือน  ต่อมาเม่ือประเทศไทยไดมี้การพฒันาไปสู่สังคมโลกตะวนัตกมากข้ึน   ทาํใหมี้การรับเอา 
วฒันธรรมในเร่ืองต่าง ๆ  เขา้มารวมทั้งเร่ืองการยอมรับท่ีจะมีการใชแ้รงงานหญิงมากข้ึนและการ 
ใหห้ญิงออกไปทาํงานนอกบา้นดว้ย    ทาํใหเ้กิดการคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิงข้ึน 
 
2.1 ประวตัิความเป็นมาของการคุ้มครองการใช้แรงงานหญงิในต่างประเทศ 
 
                   แรงงานในสมยัอดีตในช่วงปฏิวติัอุตสาหกรรมนั้น   แรงงานส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นลูกจา้งจะ 
ขาดความเป็นอิสระในการทาํงาน   นายจา้งสามารถกาํหนดอตัราค่าจา้งไดต้ามอาํเภอใจ   รวมทั้ง 
การออกกฎหรือระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการทาํงานดว้ย  ทั้งน้ีเพราะนายจา้งมกัจะอยู่ในฐานะ 
นายทุนหรือผูถื้อศกัดินา    รัฐจึงใหค้วามสาํคญักบันายจา้งมากกว่าลูกจา้ง1   การปฏิวติัอุตสาหกรรม 
เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในส่ิงท่ียิ่งใหญ่กว่าการเปล่ียนแปลงในกระบวนการขั้นตอนของการ 
ผลิตสินคา้    กล่าวคือ   การเปล่ียนแปลงจากหตัถกรรมหรือวิธีการผลิตดว้ยมือมาเป็นการผลิตดว้ย 
เคร่ืองจกัร   การท่ีมีการใชเ้คร่ืองจกัรมาเป็นตวัหลกัสาํคญัในการผลิตก่อใหเ้กิดผลิตผลสาํคญัเกิดข้ึน    
คือ  วิถีการดาํเนินชีวิตอยา่งใหม่ไดเ้กิดข้ึนในสังคมเมืองใหญ่นอ้ยทัว่ไป2    คนจาํนวนมากตาม 
ชนบทตอ้งด้ินรนเขา้มาต่อสู้ชีวิตในเมือง    ทาํงานเป็นกรรมกร   ตอ้งทาํงานตามจงัหวะเวลาบงัคบั 
ของเคร่ืองจกัร    สภาพการทาํงานท่ีไม่มีสุขอนามยัท่ีสมบูรณ์    ค่าแรงงานตํ่าแต่ชัว่โมงการทาํงาน 
สูงทาํใหต่้อมาไดมี้การพฒันาข้ึนเป็นระบบโรงงาน  (factory   system)  มีการกาํหนดชัว่โมงการ 
ทาํงานการวางเง่ือนไขเก่ียวกบัการทาํงานข้ึน 

                                                     
1 เมธี  ดุลยจินดา.(2525).  แรงงานสัมพนัธ์และการจัดการอุตสาหกรรม. หนา้ 4. 
2 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.(2541). เอกสารการสอนชุดวชิามนุษย์กบัสังคมหน่วยที ่8 ระบบ

เศรษฐกจิ 1.  หนา้ 39. 
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                   จากการท่ีไดมี้การนาํเคร่ืองจกัรกลมาใชท้าํงานแทนแรงงานมนุษย ์   ส่งผลใหเ้ป็นปัจจยั 
สาํคญัท่ีทาํให้นายจา้งซ่ึงเป็นเจา้ของโรงงานอุตสาหกรรมเกิดอาํนาจในการต่อรองท่ีเหนือกว่าลูกจา้ง     
ลูกจา้งซ่ึงเป็นแรงงานชายจาํนวนมากซ่ึงแต่เดิมมีฐานะเสมือนเป็นหวัหนา้และเป็นกาํลงัหลกัในการ
หาเล้ียงครอบครัวตอ้งตกงาน ทาํใหแ้รงงานหญิงและแรงงานเด็กเป็นแรงงานท่ีนายจา้งตอ้งการมาก 
เน่ืองจากเป็นแรงงานราคาถูกและปกครองง่าย นายจา้งใชแ้รงงานลูกจา้งเหล่าน้ีอยา่งทารุณกดข่ี ทั้ง
ทางดา้นร่างกายและการเงิน   นาํไปสู่ความทรุดโทรมของร่างกายและสุขภาพอนามยั  ต่อมา ประเทศ
องักฤษไดมี้การออกพระราชบญัญติัศีลธรรมและอนามยัของลูกจา้งฝึกหดังาน   ปี ค.ศ.1802  (The 
health  and  moral  of  apprentice  act  of  1802)  มาควบคุมนายจา้ง3   และยงัไดว้างเง่ือนไข การ
ทาํงานไวด้ว้ย   ต่อมาประเทศอ่ืน ๆ ในยโุรปไดมี้การออกกฎหมายดา้นโรงงานข้ึนมาเพื่อ คุม้ครอง
การใชแ้รงงาน โดยมีการกาํหนดชัว่โมงการทาํงานต่าง ๆ อย่างเช่น   ประเทศฝร่ังเศสไดมี้ การ
ประกาศใชก้ฎหมายโรงงานข้ึนใชใ้นปี  ค.ศ. 1874     ประเทศเยอรมนีก็มีกฎหมายโรงงานใชใ้น ปี  
ค.ศ.  1878  ประเทศรัสเซียมีกฎหมายโรงงานในปี  ค.ศ. 1882  และประเทศเบลเยีย่มมีกฎหมาย โรง
งานใ ชใ้นปี  ค.ศ.  1889 
                   ในส่วนการใชแ้รงงานหญิงนั้นมีมาตั้งแต่ในระยะเร่ิมแรกของระบบแรงงาน โดยแอน 
ดรูเออร์ (Andrew ure) กล่าววา่ ในโรงงานป่ันดา้ยและโรงงานทอผา้ในประเทศองักฤษนิยมจา้งสตรี 
เขา้ทาํงานเพราะเสียค่าจา้งแรงงานท่ีถูกโดยเฉพาะในโรงงานทาํสําลี  ผา้ลินินและผา้แพร   ซ่ึงใน 
ประเทศองักฤษสมยันั้นเป็นแรงงานสตรีถึงประมาณ  102,000  คน4 
                   หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ีสองยติุลง    แรงงานสตรีไดเ้ขา้มามีบทบาทในเชิงเศรษฐกิจ 
มากข้ึนจนเห็นไดช้ดัจากการทาํงานของสตรีในประเทศต่าง ๆ ไดข้ยายวงกวา้งออกไปในแทบจะทุก 
สาขาอาชีพ  ซ่ึงแตกต่างกบัสตรีในสมยัก่อน ๆท่ีส่วนใหญ่แลว้มกัจะทาํหนา้ท่ีแม่บา้น   ช่วยกิจการ 
ของครอบครัว   ทาํงานเกษตร   งานเยบ็ปักถกัร้อย   จกัสานหรือการคา้ขายขนาดเลก็    โดยไดมี้การ 
เปล่ียนแปลงจากการทาํงานในครอบครัวมาเป็นการทาํงานในเชิงเศรษฐกิจ เน่ืองจากบา้นเมือง มี
การพฒันาขั้นอุตสาหกรรม   ธุรกิจและการบริการขยายตวัเพิ่มข้ึน การพึ่งพาอาศยัเพียงรายไดจ้าก 
ผูช้ายซ่ึงเป็นพ่อบา้นท่ีทาํหนา้ท่ีหาเล้ียงครอบครัวเพียงคนเดียวจึงไม่เพียงพออีกต่อไป  ดงันั้นสตรี 
จึงจาํเป็นตอ้งออกไปหางานทาํนอกบา้นเพื่อช่วยเหลือครอบครัวดว้ย  ในประเทศอุตสาหกรรม สตรี
มีโอกาสท่ีจะเลือกทาํงานอยา่งอ่ืนได ้นอกจากงานเกษตรแลว้     แมแ้ต่ในประเทศท่ีกาํลงัพฒันา ใน
ภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงแต่เดิมสตรีส่วนใหญ่ยงัทาํงานในด้านเกษตรกรรมและหัตถกรรมภายใน 

                                                     
3 ไพศิษฐ ์ พิพฒันกลุ. (2524). กฎหมายแรงงาน. หนา้ 4. 
4 ฮตั  เจสสัน.ลทัธิเศรษฐกจิ. หนา้ 90. 
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ครอบครัวเท่านั้น   แต่ในปัจจุบนัสตรีไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึน   มีความสามารถท่ีจะทาํงานในสาขา 
อาชีพ ต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน   ประกอบกบัทศันคติท่ีสังคมเปล่ียนแปลงไป    คือ  เร่ิมมีการยอมรับ 
ความสาํคญัของแรงงานสตรีมากข้ึน   อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปฏิวติัอุตสาหกรรม นัน่เอง 
                   เหตุผลท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงของการใชแ้รงงานสตรี   คือ  มีการยอมรับและตระหนกั 
ในคุณค่าของแรงงานสตรีวา่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจมากข้ึน    จึงทาํใหส้ตรีท่ีอยูใ่นกาํลงัแรงงาน 
(labour force)  มีจาํนวนใกลเ้คียงกบัแรงงานชายโดยมีอตัราการทาํงานของสตรีในบางประเทศดงัน้ี 5   
                  1. ประเทศท่ีมีอตัราการทาํงานของสตรีในเชิงเศรษฐกิจในอตัราสูงถึงประมาณร้อยละ   
40 ข้ึนไปของประชากรสตรีทั้งหมด    ไดแ้ก่   ประเทศไฮติ    ประเทศเนปาล   ประเทศไนจีเรีย  
ประเทศตุรกี   ส่วนท่ีเหลือยงัคงทาํงานดา้นเกษตร 
                   2. ประเทศท่ีมีสตรีทาํงานในเชิงเศรษฐกิจ   ในอตัราปานกลางหรือประมาณร้อยละ  20  
ถึง  25  ของประชากรทั้งหมด   ไดแ้ก่  ประเทศอลัจีเรีย    ประเทศมาเลเซีย   ประเทศโมรอคโค และ
ประเทศตูนีเซีย 
                    3.ประเทศท่ีมีสตรีทาํงานในเชิงเศรษฐกิจในอตัราท่ีค่อนขา้งตํ่าหรือประมาณร้อยละ  15 
หรือตํ่ากว่าของสตรีในกาํลงัแรงงาน   ไดแ้ก่   สตรีในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา   โดยสตรีเหล่าน้ี 
ส่วนใหญ่ทาํงานหตัถกรรมของครอบครัวมีประมาณร้อยละ  1 หรือ  2  เท่านั้นท่ีทาํงานเกษตร 
 มีบางกรณีท่ีมีเหตุผลบางประการท่ีสตรีไม่ควรจะออกไปทาํงานนอกบา้นเพราะจะทาํ 
ให้ครอบครัวกระจดักระจายไม่เป็นกลุ่ม   เด็ก ๆ ท่ีพ่อแม่ออกไปทาํงานนอกบา้นตอ้งถูกทอดท้ิง 
และมี อนัตราย   เด็กขาดการอบรม   ขาดความอบอุ่น   ทาํใหเ้กิดปัญหาแก่เยาวชน   วยัรุ่นและ การ
ทาํงาน ของหญิงเองก็อาจจะก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่หญิงไดเ้น่ืองจากงานหรือสภาพของการ ทาํงาน
บาง ประเภทไม่เหมาะสม   หญิงมีครรภอ์าจแทง้หรือคลอดบุตรก่อนกาํหนด   เน่ืองจาก การทาํงาน
หนกั ได ้   ซ่ึงสาเหตุดงักล่าวกเ็ป็นเหตุผลท่ีน่ารับฟัง   แต่ในสภาวะทางเศรษฐกิจและ สังคมท่ีมีการ
พฒันา มากข้ึนในปัจจุบนั  ทาํให้ผูห้ญิงมีความจาํเป็นดว้ยเหตุผลนานาประการท่ี จะตอ้งออกไป
ทาํงาน นอกบา้นรวมทั้งการขยายตวัของอุตสาหกรรมบางอยา่งก็เหมาะสมท่ีจะ ใหแ้รงงานหญิงทาํ
มากกวา่ แรงงานชาย  เช่น   งานทอผา้  งานเคร่ืองป้ันดินเผา   งานตดัเส้ือผา้   เป็นตน้   
 เน่ืองจากกิจการเก่ียวกบัอุตสาหกรรมในแถบประเทศตะวนัตกนั้นหลงัจากท่ีไดมี้การ
ปฏิวติัอุตสาหกรรมแลว้    ประเทศต่าง ๆ  ก็ไดมี้ความเจริญกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็วกว่าประเทศใน 
แถบเอเชีย  รวมทั้งกฎหมายคุม้ครองแรงงานก็ถือว่าได้กาํเนิดข้ึนเป็นคร้ังแรกในแถบประเทศ 

                                                     
5 กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย. (2512).รวมบทความเกี่ยวกับการแรงงานและองค์การกรรมกร 

ระหว่างประเทศ. หนา้ 75. 
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ตะวนัตกซ่ึงประเทศแรกกคื็อประเทศองักฤษ    โดยกฎหมายคุม้ครองแรงงานสตรีก็เช่นกนัไดเ้ร่ิม มี
ข้ึนในดินแดนของแถบประเทศตะวนัตกก่อนท่ีอ่ืนและก็แพร่ขยายมายงัแถบเอเชีย  จากการศึกษา 
ถึงประวติัของการคุม้ครองแรงงานหญิงในต่างประเทศโดยเน้นในแถบเอเชีย เช่นประเทศลาว  
เวียดนาม    เป็นตน้   ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีกฎหมายคุม้ครองแรงงานท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากประเทศ ใน
แถบตะวนัตกเช่นกนัอีกทั้งยงัมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมการเมืองท่ีใกลเ้คียงกบัประเทศไทยซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ก)   ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว     

ปี ค.ศ.1994 ( labour   law  of  LAO 1994 )   ไดก้าํหนดใหค้วามคุม้ครองแรงงานหญิง   โดยมีสาระ 
สาํคญัดงัน้ี 

                    1. กาํหนดว่า     นายจา้งไม่มีสิทธ์ิยกเลิกสัญญาจา้งแรงงานหรือบงัคบัให้ลูกจา้งซ่ึง 
หยดุงานแลว้กลบัเขา้ทาํงาน    ในกรณีท่ีลูกจา้งหญิงมีครรภท่ี์คลอดบุตรแลว้แต่ยงัไม่ถึงเกา้เดือน 
ซ่ึงบญัญติัอยูใ่นมาตรา  17 

2 .กาํหนดหา้มนายจา้งใชลู้กจา้งหญิงทาํงานหนกัและเป็นอนัตราย    ทาํงานกลางคืน 
ในงานอุตสาหกรรม    ตั้งแต่เวลาประมาณ   20.00 – 05.00 นาฬิกา    และจาํเป็นตอ้งมีเวลาพกัผอ่น 
อยา่งนอ้ย  11  ชัว่โมงก่อนเร่ิมงานใหม่  ซ่ึงบญัญติัอยูใ่นมาตรา  33 

3. กาํหนดหา้มใชแ้รงงานหญิงมีครรภห์รืออยูใ่นระยะเล้ียงดูบุตรหรือหญิงท่ีเพิ่งเร่ิม 
ตั้งครรภห์รือหลงัจากการคลอดบุตรนอ้ยกว่า  6  เดือน   ทาํงานยกถ่าย   แบก   หรือหาม   ของหนกั 
หรืองานท่ีตอ้งยนืติดต่อกนัเป็นเวลานาน ๆ   ซ่ึงบญัญติัอยูใ่นมาตรา  34 

4. กาํหนดใหแ้รงงานหญิง    มีสิทธ์ิหยดุงานก่อนและหลงัคลอดบุตรอยา่งนอ้ย เป็น
เวลา  90  วนั   โดยไดรั้บค่าจา้งจากนายจา้งหรือจากกองทุนประกนัสังคม     หากเจบ็ป่วยจาก การ
คลอดบุตร   มีสิทธ์ิหยดุงานไดอี้กอยา่งนอ้ย   30  วนั    และภายหลงัจากการคลอดบุตรในระยะ  2  
เดือน  แรงงานหญิงมีสิทธ์ิพกังานไดว้นัละ 1 ชัว่โมง   เพื่อการเล้ียงดูบุตรและกรณีท่ีแรงงานหญิง 
ไดแ้ทง้บุตร    ใหมี้สิทธ์ิหยดุงานไดต้ามกาํหนดของแพทย ์  ซ่ึงบญัญติัอยูใ่นมาตรา  35    ซ่ึงการให ้
ความคุม้ครองแก่แรงงานหญิงตามกฎหมายของประเทศลาวน้ีมีบางกรณีท่ีบญัญติัไวเ้ป็นพิเศษกว่า
ของประเทศอ่ืน  ๆ  เช่น   กรณีการแทง้บุตรท่ีใหสิ้ทธิในการหยดุงานได ้
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ข)   ประเทศเวยีดนาม 
       ประเทศเวียดนามนั้นตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน  ปี  ค.ศ. 1994  ( labour  code  

of  Vietnam  1994 )   ไดก้าํหนดใหก้ารคุม้ครองแรงงานหญิงไวใ้นหมวดท่ี  10  ว่าดว้ยระเบียบ 
พิเศษสาํหรับผูใ้ชแ้รงงานสตรีซ่ึงมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

       1. รัฐตอ้งประกนัสิทธิสตรีในการทาํงานท่ีเท่าเทียมกบัชายและส่งเสริมใหน้ายจา้ง 
กาํหนดสภาพการให้แรงงานหญิงมีงานประจาํ    การปฏิบติังานท่ีผอ่นคลายมีเวลาทาํงานท่ียืดหยุน่ 
โดยไม่จาํเป็นตอ้งทาํงานตลอดวนั   ตลอดสปัดาห์   ซ่ึงบญัญติัอยูใ่นมาตรา  109 

        2. ใหห้น่วยงานของรัฐ   ตอ้งมีการจดัใหมี้การอบรมเพ่ือความชาํนาญทางเทคนิค   
เพื่อใหแ้รงงานหญิงสามารถท่ีจะทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพของงาน   ซ่ึงบญัญติัอยูใ่นมาตรา 
110   

         3. ห้ามนายจา้งกระทาํการอนัเป็นการเลือกปฏิบติัต่อสตรี   ห้ามเลิกจา้งแรงงาน 
หญิงท่ีสมรสแลว้   แรงงานหญิงท่ีมีครรภ ์  ลาคลอดหรือดูแลบุตร  ซ่ึงบญัญติัอยูใ่นมาตรา  111 

         4. นายจา้งไม่พึงใชใ้หแ้รงงานหญิงทาํงานหนกั    งานท่ีเป็นอนัตราย   หรืองานท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัสารเคมี   สารพิษ  ในเหมืองแร่หรืองานดาํนํ้า    ซ่ึงบญัญติัอยูใ่นมาตรา  113 

          5. แรงงานหญิงมีสิทธิลาพกัก่อนหรือหลงัคลอดบุตรไดเ้ป็นระยะเวลา  4 – 6  
เดือน   ซ่ึงบญัญติัอยูใ่นมาตรา  114 

          6. นายจา้งไม่ควรใชแ้รงงานหญิงซ่ึงมีครรภเ์กิน 6  เดือน   หรือกาํลงัใหน้มทารก 
ท่ีมีอายนุอ้ยกว่า  12  เดือน   ทาํงานล่วงเวลา   ทาํงานในเวลากลางคืน หรือตอ้งทาํงานในสถานท่ี ท่ี
ห่างไกลและเม่ือมีครรภไ์ด ้ 7  เดือน  นายจา้งตอ้งใหท้าํงานท่ีเบากวา่เดิมและทาํงานต่อวนันอ้ยลง  1  
ชัว่โมงต่อวนั   ซ่ึงบญัญติัอยูใ่นมาตรา  115 

ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานของเวียดนามน้ี     มีการใหค้วามคุม้ครองแก่แรงงาน 
หญิงไวค่้อนขา้งมาก การกาํหนดใหค้วามคุม้ครองในบางกรณีมีความชดัเจน ไม่มีช่องทางท่ีนายจา้ง 
จะหาโอกาสหรือหาประโยชน์จากกฎหมายได ้   แต่ในบางกรณีก็มีปัญหาในดา้นของการตีความ 
กฎหมายดว้ยเช่นกนั      

                                         
2.2 ประวตัิความเป็นมาของการคุ้มครองการใช้แรงงานหญงิในประเทศไทย 
 

การคุม้ครองแรงงาน ตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานมีท่ีมาจากประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง   การคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2516  ซ่ึงต่อมาไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึง 
ของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กล่าวคือ การใหค้วามคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิง 
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มีมาเนินนานแลว้  ตั้งแต่ยงัไม่มีการตราเป็นกฎหมาย เหตุผลก็เพราะว่าช่วงระยะหลงั ๆ ผูห้ญิงได ้
เขา้มามีบทบาทมากข้ึนในสังคม และเป็นท่ีมาท่ีจาํตอ้งมีกฎหมายท่ีกาํหนดในเร่ืองการให้ความ 
คุม้ครองการใชแ้รงงานหญิงข้ึน 

                    2.2.1  การคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิงในช่วงก่อนท่ีจะมีการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติั 
แรงงาน  พ.ศ. 2499 

อดีตท่ีผา่นมา ผูห้ญิงในสงัคมไทยมีส่วนสาํคญัต่อการพฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก 
นอกจากบทบาทในฐานะมารดาท่ีมีหนา้ท่ีเล้ียงดูบุตรและดูแลกิจการภายในบา้นแลว้ พบว่าในดา้น 
การใชแ้รงงาน แรงงานหญิงในสมยัโบราณนั้น มีลกัษณะเป็นแรงงานท่ีแฝงอยูใ่นครอบครัว เหตุท่ี 
เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากวา่สงัคมไทยในสมยัก่อนนั้น มีค่านิยมท่ีเห็นวา่ผูห้ญิงเป็นชา้งเทา้หลงัมีหนา้ท่ี ใน
การดูแลบุตร ดูแลกิจการในครัวเรือน และปรนนิบติัสามี แรงงานหญิงยงัไม่ไดรั้บการยอมรับ จาก
สงัคม และตกอยูใ่นสถานะท่ีตํ่ากวา่แรงงานชาย โดยในช่วงก่อนท่ีจะมีการบงัคบัใช ้พระราชบญัญติั
แรงงาน พ.ศ. 2499 นั้น ปรากฏวา่มีการใชแ้รงงานหญิงเป็นยคุ ๆ ดงัน้ี 

 ในช่วงยุคสมยัสุโขทยั  ประมาณ พุทธศกัราช 1815  ยุคสมยัน้ีมีการเกณฑ ์
แรงงานเขา้มารับใชใ้นงานราชการ แต่บุคคลท่ีถูกเกณฑใ์หเ้ขา้มาใชแ้รงงานนั้น ไม่ไดอ้ยูใ่นสถานะทาส 
การใชแ้รงงานอยู่ในลกัษณะภายใตอ้าํนาจพระเจา้แผ่นดิน หรือบุคคลท่ีมีฐานะเป็นเจา้นาย โดย
พบว่า แรงงานหญิงจะถูกใชใ้นการทาํงานในเรือกสวน ไร่นา หตัถกรรมในครัวเรือน แต่ไม่มีการ
จา้งทาํงาน 

           ต่อมาสมยัอยุธยา ประมาณ พ.ศ. 2115  ซ่ึงในยุคสมยัน้ีมีระบบทาส (Slave 
System) เกิดข้ึน6 ยคุน้ีราษฎรทุกคนท่ีถูกเกณฑแ์รงงานเขา้มานั้นจะมีสถานะเป็นไพร่โดยจะอยูใ่น
สังกดัของ ราชสาํนกั โดยพวกไพร่เหล่าน้ีจะไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากการถูกเกณฑม์าใชแ้รงงาน 
และปรากฏ ขอ้เทจ็จริงวา่แรงงานหญิงในยคุน้ีเป็นยคุของแรงงานทาส  

           ในยคุสมยัรัตนโกสินทร์ ยคุสมยัน้ีพบว่า สถานะดา้นแรงงานของทาสไดเ้ปล่ียน
มา เป็นสถานะของลูกจา้งท่ีเรียกว่า “กรรมกร” ซ่ึงนบัแต่นั้นมาแรงงานหญิงก็เร่ิมมีบทบาทในการ
ออก ทาํงานนอกบา้นเพิ่มมากข้ึน โดยมีการรับจา้งเป็นคนรับใชต้ามบา้น และเร่ิมมีกฎหมายควบคุม
คนใช ้ ข้ึนโดยกาํหนดให้ไปจดทะเบียนกบัตาํรวจสันติบาล (ศาลโปลิสสภา) คือ พ.ศ. 2444 กรม
ตาํรวจได ้ ให้นายจา้งนาํคนใชม้าจดทะเบียนและพิมพล์ายน้ิวมือ และเม่ือคนใชล้าออกให้แจง้เวลา 

                                                     
6ยงยุทธ ญาณสาร. (2529). ความรู้เกี่ยวกับข้อกําหนดว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานของผู้ใช้แรงงานตาม 

กฎหมายแรงงาน. หนา้ 11. 
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และสาเหตุ ของการลาออกไวด้ว้ย ซ่ึงการจดทะเบียนดงักล่าว มีลกัษณะเป็นการควบคุมลูกจา้ง
มากกว่าการดูแล เพราะการจดทะเบียนดงักล่าวน้ีก็เพ่ือท่ีจะป้องกนัมิให้คนท่ีทาํงานอยูใ่นบา้นของ
ชาวต่างประเทศกระทาํการอนัมิดีมิชอบ ฉะนั้นกฎหมายฉบบัน้ีแมจ้ะเก่ียวกบัเร่ืองแรงงานโดยตรงก็
ตามแต่กมุ่็งไปใน ดา้นท่ีจะควบคุม และรักษาผลประโยชน์ของนายจา้ง 

ในปีพุทธศกัราช 2472 ไดมี้การบญัญติัเร่ืองการจา้งแรงงานไวใ้นประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(มาตรา 575-586) เร่ืองการจา้งแรงงาน กล่าวไดว้่าเป็นบทบญัญติัท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการจา้งแรงงานโดยตรงฉบบัแรก มีสาระสาํคญัเก่ียวกบัการกาํเนิดและส้ินสุดของ 
การจา้งแรงงาน สิทธิและหนา้ท่ีของนายจา้งและลูกจา้ง 

ต่อมาในปีพุทธศกัราช  2475  ในช่วงน้ีปรากฏขอ้เท็จจริงว่าไดมี้กฎหมาย 
รัฐธรรมนูญ บญัญติัให้ชายและหญิงมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองการศึกษา 
การเมือง การประกอบอาชีพ ซ่ึงพิจารณาไดว้่าในยคุน้ีเองผูห้ญิงเร่ิมมีบทบาทในสังคม หรือในดา้น
การ ใชแ้รงงาน โดย ผูห้ญิงเร่ิมมีการออกไปทาํงานนอกบา้น มีการเร่ิมท่ีจะศึกษาหาความรู้เพื่อ
พฒันา ตนเอง และมีการ รับบทบาทและความสามารถของผูห้ญิงในสงัคมมากข้ึน เช่น การศึกษาหา
ความรู้ บางเร่ืองท่ีผูห้ญิง ไดมี้โอกาสหรือมีส่วนร่วมในการเขา้ไปทาํ   ปรากฏว่าทาํไดดี้ไม่แพผู้ช้าย 
และ ผูห้ญิงเร่ิมคิดท่ีจะ ช่วยเหลือตนเอง  ช่วยเหลือครอบครัวมากข้ึนกว่าในยคุก่อน ๆ ท่ีแรงงาน
ผูห้ญิง จะแฝงอยู ่ แต่ใน ครอบครัว ในประกาศของคณะราษฎร์ว่าดว้ยหลกั 6 ประการ ก็มีนโยบาย
ดา้น แรงงานดว้ย กล่าวไดว้่า เป็นนโยบายดา้นแรงงานฉบบัแรกของไทย คือการช่วยใหร้าษฎรมีงาน
ทาํ อนัเป็นรากฐานของการ ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัว่าดว้ยสาํนกังานจดัหางาน พ.ศ. 2475 ท่ี
กาํหนดให้มีการบริการจดัหางาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยกฎหมายฉบบัดงักล่าวให้อาํนาจ 
รัฐบาลท่ีจะจดัตั้งสาํนกังานของรัฐ เพื่อหางานให้ผูว้่างงานทาํ   และควบคุมสาํนกังานจดัหางาน 
เอกชนใหเ้สนอบริการแก่ผูต้อ้งการ ทาํงานไดโ้ดยไม่คิดค่าธรรมเนียมสูงเกินไป 

 

2.2.2  การคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิงตามพระราชบญัญติัแรงงาน พทุธศกัราช   2499 
 ในปีพุทธศกัราช  2499  กรมประชาสงเคราะห์ไดร้วบรวมร่างพระราชบญัญติั 

ทั้งหมดท่ีร่างไวด้ว้ยกนั 5 ฉบบั คือ7 
1. ร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
2. ร่างพระราชบญัญติัสหภาพแรงงาน 
3. ร่างพระราชบญัญติัยติุขอ้พิพาทระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง 
4. ร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองสวสัดิภาพการทาํงานของกรรมกรหญิงและเดก็  
5. ร่างพระราชบญัญติักาํหนดวนัหยดุของสถานร้านคา้ 

                                                     
7 นิคม จนัทรวทิูร.(2529). แนวคดิและววิฒันาการของกฎหมายแรงงาน .หนา้ 45-46. 
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โดยการร่วมมือตรวจสอบกบัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในท่ีสุดก็เห็น 
สมควรรวมเป็น 3 ร่าง คือ ร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานโดยรวมร่างพระราชบญัญติัสวสัดิภาพ 
คนงานหญิงและเด็กเขา้ดว้ยกนั ร่างพระราชบญัญติัสหภาพแรงงาน และร่างพระราชบญัญติัยติุ ขอ้
พิพาท หลงัจากไดป้ระมวลขอ้คิดเป็นทั้งของนายจา้งและลูกจา้งแลว้ คณะเจา้หนา้ท่ีก็มีความเห็น ว่า
ควรจะรวมร่างพระราชบญัญติัทั้ง 3 เขา้ดว้ยกนั โดยใชช่ื้อว่า ร่างพระราชบญัญติัแรงงานและให ้
ประกาศใชร่้างพระราชบญัญติัแรงงาน พ.ศ. 2499  มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2500 
พระราชบญัญติัแรงงาน พ.ศ. 2499 จึงเป็นกฎหมายแรงงานฉบบัแรกท่ีวางขอ้กาํหนดการคุม้ครอง 
แรงงานไวอ้ยา่งกวา้งขวางชดัเจน โดยเฉพาะในเร่ืองการหยดุงาน การใชแ้รงงานหญิงและเด็ก การ
กาํหนดการจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สิทธิคนงานก่อตั้งสมาคม และทาํการ 
ต่อรองกบันายจา้ง โดยกฎหมายฉบบัดงักล่าวมีการคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิงดงัน้ี 

1)  การคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิง 
 ก.  ลกัษณะงานตอ้งหา้มท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและร่างกาย  

 พระราชบญัญติัแรงงาน พ.ศ.2499 ไม่ไดมี้การกาํหนดประเภทของงานท่ีอาจ 
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและร่างกายของลูกจา้งหญิงไวเ้ป็นการเฉพาะ ดงันั้น นายจา้งจึงใหลู้กจา้งหญิง 
ทาํงานท่ีอาจเส่ียงต่อการเกิดอนัตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายไดเ้ช่นเดียวกบัลูกจา้งชาย โดยมาตรา 8 
วรรคสอง ไดบ้ญัญติัแต่เพียงว่างานอนัอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัหรือร่างกายกบัลูกจา้ง  ให ้
กาํหนดโดยกฎกระทรวง เป็นการกาํหนดการใชแ้รงงานทัว่ไปนัน่เอง และกฎกระทรวง (พ.ศ. 2500)  
ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัแรงงาน พ.ศ. 2499 ไดก้าํหนดงานอนัอาจเป็นอนัตรายต่อ 
สุขภาพและร่างกายของลูกจา้ง เช่น งานท่ีตอ้งทาํใตดิ้น ใตน้ํ้ า หรือตอ้งทาํในถํ้าอุโมงค ์หรือปล่อง
ในภูเขา งานท่ีเก่ียวกบัวตัถุระเบิด 

  และในมาตรา 14 ยงัไดบ้ญัญติักาํหนดหา้มมิใหน้ายจา้งใชลู้กจา้งหญิงทาํงาน 
ยก แบก หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินอตัรานํ้ าหนักในกฎกระทรวง โดยไดมี้การกาํหนด 
อตัรานํ้าหนกัดงัน้ี 

(1)  สามสิบกิโลกรัม สาํหรับการยก แบก หาม หรือลากของในท่ีราบ 
(2)  ยี่สิบห้ากิโลกรัม สําหรับการยก แบก หาม หรือลาก ซ่ึงตอ้งปีนบนัได 

หรือท่ีสูง 
(3)  หกร้อยกิโลกรัม สาํหรับการเขน็ของ ซ่ึงตอ้งบรรทุกลอ้เล่ือนท่ีใชร้าง หรือ 
(4) สามร้อยกิโลกรัม  สาํหรับการเขน็ของ ซ่ึงตอ้งบรรทุกลอ้เล่ือนท่ีไม่ใชร้าง 
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ข.  กาํหนดเวลาในการทาํงาน 
 ในมาตรา 15 ไดมี้การบญัญติั ห้ามมิให้นายจา้งให้ลูกจา้งหญิง ทาํงานใน 

สถานท่ีทาํงานและในระหวา่งเวลาดงัต่อไปน้ี 
1. สถานประกอบการอุตสาหกรรม ในระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา และ 06.00 

นาฬิกา 
2. สถานประกอบการพาณิชยกรรม หรือสถานประกอบธุรกิจ ในระหวา่งเวลา 

24.00 นาฬิกา และ  06.00 นาฬิกาเวน้แต่เป็นงานอนัมีลกัษณะท่ีจะตอ้งทาํติดต่อกนัไป หรือเป็นงาน 
ซ่ึงตามลกัษณะและสภาพท่ีจะตอ้งทาํในระหวา่งเวลาดงักล่าว ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีไดอ้นุญาตแลว้ 

นอกจากน้ี ในมาตรา  16 ยงัไดบ้ญัญติั หา้มไม่ใหน้ายจา้งซ่ึงเป็นหญิง ท่ีมีอาย ุ
ยงัไม่ถึงสิบแปดปี และยงัไม่ไดท้าํการแต่งงาน เขา้มาทาํงานในสถานเริงรมยต่์าง ๆ  

 

                                               2)    การคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิงมีครรภ ์

      ก.  ลกัษณะงานตอ้งหา้มท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และร่างกาย 
 ในเร่ืองดงักล่าวน้ี กฎหมายฉบบัดงักล่าว มิไดบ้ญัญติัลกัษณะงานตอ้งห้ามท่ี 

อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและร่างกาย ในการทาํงานของลูกจา้งหญิงมีครรภไ์วเ้ป็นการเฉพาะดว้ย 
เหตุน้ีในเร่ืองดงักล่าว จึงใชก้ฎเกณฑล์กัษณะงานตอ้งห้าม ท่ีห้ามมิให้นายจา้งจา้งลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิง 
ทัว่ไปทาํ 

ข.  กาํหนดเวลาในการทาํงาน 
   ในเร่ืองกาํหนดเวลาในการทาํงานนั้น กฎหมายฉบบัดังกล่าว ก็มิได้มีการ 

กาํหนดในเร่ืองดงักล่าวสาํหรับลูกจา้งหญิงมีครรภไ์วเ้ป็นการเฉพาะ ดว้ยเหตุน้ีในเร่ืองกาํหนด เวลา
ในการทาํงานของลูกจา้งหญิงมีครรภน์ั้น จึงใชก้ฎเกณฑใ์นเร่ืองกาํหนดเวลาในการทาํงานของ การจา้ง
แรงงานหญิงทัว่ไป 

    ค. สิทธิการลาคลอด 
 ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ จะลาคลอดตามสิทธิได้นั้น ตอ้งมีใบรับรองแพทยแ์ผน 

ปัจจุบนัชั้นหน่ึงมาแสดงต่อนายจา้งดว้ยวา่ไดมี้การตั้งครรภ ์จึงจะมีสิทธิลาหยดุงานเพ่ือการคลอดบุตร  
ได ้ซ่ึงบญัญติัอยูใ่นมาตรา 17 โดยใหสิ้ทธิแก่ลูกจา้งหญิงมีครรภ ์มีสิทธิหยดุงานสามสิบวนั ก่อนวนั
คลอด และสามสิบวนัภายหลงัวนัคลอด หากปรากฏว่าหญิงนั้นไดท้าํงานติดต่อกนัมาแลว้ ไม่นอ้ย
กว่าหกเดือน ก็ให้มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งเท่าอตัราท่ีไดรั้บอยู่ไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนันอกจากน้ี ถา้หญิง
ซ่ึงมีสิทธิหยดุงานตามมาตรา 17 ยงัไม่อาจทาํงานไดเ้น่ืองจากเจบ็ป่วย หากมีใบรับรองแพทย ์ แผน
ปัจจุบนัชั้นหน่ึงมาแสดงวา่การเจบ็ป่วยนั้นเกิดข้ึนจากการคลอดจริงและไม่สามารถทาํงานไดแ้ลว้    ก็
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ให้มีสิทธิหยุดงานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งอีกไม่เกินสามสิบวนั ซ่ึงบญัญติัอยู่ในมาตรา 18 เป็นกรณีท่ี 
ลูกจา้งซ่ึงไดล้าคลอดบุตรครบกาํหนดแลว้ แต่ยงัไม่สามารถท่ีจะเร่ิมทาํงานไดเ้น่ืองจากสุขภาพ ยงัไม่
แข็งแรง  ก็สามารถท่ีจะขอลาหยุดต่อไดอี้กสามสิบวนัโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง แต่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์
แผนปัจจุบนั ชั้นหน่ึงมาแสดง 
                               3) บทกาํหนดโทษ 

 เป็นบทลงโทษแก่ผูท่ี้นายจา้งท่ีละเมิดการคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิงตามท่ี 
กฎหมายกาํหนดไวใ้นมาตรา 125, 126 และ 128  ขอ้สังเกตคือตามกฎหมายฉบบัน้ี  มีบทเพิ่มโทษ 
แก่ผูท่ี้เคยกระทาํความผิดในกรณีน้ีมาคร้ังหน่ึงแลว้ดว้ย และอีกประการหน่ึงก็คือ โทษท่ีลงแก่ 
ผูก้ระทาํผดิ นั้น  ไม่มีโทษถึงขั้นจาํคุกดว้ยเลย มีแต่โทษปรับอยา่งเดียว 

                          2.2.3  การคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิง    ตามประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 103 งวนัท่ี   
16   มีนาคม   พทุธศกัราช   2515   

  ประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี  103 ลงวนัท่ี  16  มีนาคม  พุทธศกัราช  2515 ใหมี้
ผล ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 19 ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2501 ซ่ึงเป็นกฎหมายคุม้ครอง
แรงงาน โดยตรง โดยท่ีคณะปฏิวติัไดพ้ิจารณาเห็นว่า สมควรจดัให้มีกองทุนเงินทดแทนเพื่อเป็น
หลกัประกนั แก่ลูกจา้งว่าจะตอ้งไดรั้บเงินทดแทน เม่ือประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่
ความตาย เน่ืองจากการทาํงาน จึงจาํเป็นตอ้งปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ยแรงงานและกฎหมายว่าดว้ยการ
กาํหนดวิธี ระงบัขอ้พิพาทแรงงานเสียใหม่8 ในสวนของการใชแ้รงงานหญิงลกัษณะของงานท่ีหา้ม
ผูห้ญิงทาํ กาํหนดเวลาในการทาํงาน และการคุม้ครองแรงงานของลูกจา้งหญิงมีครรภไ์ดก้าํหนดไว้
ในประกาศ กระทรวงมหาดไทยเร่ืองการคุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี 103    ลงวนัท่ี  16  มีนาคม  
พทุธศกัราช  2515   โดยมีลกัษณะดงัน้ี 

1) การคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิง 
                          ก.   ลกัษณะงานตอ้งหา้มท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและร่างกาย 

ในขอ้ 13 ไดก้าํหนดลกัษณะงานท่ีห้ามมิให้นายจา้งให้ลูกจา้ง ซ่ึงเป็นหญิง 
ทาํงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงไม่ได ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) งานทาํความสะอาดเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนต์ ขณะท่ีเคร่ืองจักรหรือ 
เคร่ืองยนต ์กาํลงัทาํงาน 

(2) งานท่ีตอ้งทาํบนนัง่ร้านท่ีสูงกวา่พื้นดินตั้งแต่สิบเมตรข้ึนไป 
(3) งานท่ีใชเ้ล่ือยวงเดือน 

                                                     
8 คาํปรารภของประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 103 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 
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(4) งานผลิต หรือขนส่ง วตัถุระเบิด หรือวตัถุไวไฟ 
(5) งานเหมืองแร่ท่ีตอ้งทาํใตดิ้น 
(6) งานอ่ืนตามท่ีกระทรวงมหาดไทยจะไดก้าํหนด 
และในขอ้ 14 ยงัไดบ้ญัญติั หา้มมิใหน้ายจา้งใหลู้กจา้งซ่ึงเป็นหญิงทาํงาน ยก 

แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเขน็ของหนกัเกินอตัรานํ้าหนกัท่ีกาํหนด ดงัต่อไปน้ี 
(1) สามสิบกิโลกรัม สาํหรับการทาํงานในท่ีราบ 
(2) ยีสิ่บหา้กิโลกรัม สาํหรับการทาํงานท่ีตอ้งข้ึนบนัไดหรือท่ีสูง 
(3) หกร้อยกิโลกรัม สาํหรับการลาก หรือเขน็ของท่ีตอ้งบรรทุกลอ้เล่ือนท่ีใชร้าง 
(4) สามร้อยกิโลกรัม สาํหรับการลาก หรือเขน็ของท่ีตอ้งบรรทุกลอ้เล่ือนไม่ใชร้าง 
โดยท่ี บทบญัญติัในขอ้น้ี เป็นการบญัญติัท่ีห้ามมิให้ลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิง ทาํงาน 

หรือเคล่ือนยา้ยวสัดุท่ีมีนํ้ าหนกัเกินกวา่อตัราท่ีกฎหมายไดก้าํหนดไว ้ดว้ยแรงกายภาพของตนเองต่อ 
วสัดุท่ีจะไดใ้ชแ้รงงานในการเคล่ือนยา้ยนั้น 

                            ข. กาํหนดเวลาในการทาํงาน 
บทบญัญติัในขอ้ 16 ไดบ้ญัญติัห้ามมิให้นายจา้ง ให้ลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงทาํงาน 

ในระหว่างเวลา 24.00 นาฬิกา ถึง 06.00 นาฬิกา แต่มีขอ้ยกเวน้ยอมใหลู้กจา้งซ่ึงเป็นหญิงทาํงานใน 
เวลาท่ีตอ้งหา้มตามลกัษณะงาน ดงัต่อไปน้ี 

(1) งานท่ีมีลกัษณะตอ้งทาํติดต่อกนัไป หรือ 
(2) งานกะ คือ งานท่ีลูกจา้งมาทาํงานเป็นผลดั ในกิจการบางประเภทท่ีตอ้งเร่ง 

การผลิตใหท้นัตลาด หรือจาํเป็นตอ้งใหบ้ริการแก่ลูกคา้ตลอดเวลา 
(3) งานท่ีมีลกัษณะและสภาพท่ีตอ้งทาํในเวลาดงักล่าว ส่วนมากไดแ้ก่งานท่ี 

ตอ้งปฏิบติัในตอนเชา้ก่อนย ํา่รุ่ง เพื่อเตรียมงานอ่ืน 

นอกจากน้ียงัไดก้าํหนดวิธีการคุม้ครองลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิง ท่ีทาํงานบางลกัษณะใน 
ระหว่างเวลาท่ีห้ามไว ้คือในระหว่างเวลาเท่ียงคืนถึงหกโมงเชา้ โดยให้พนกังานตรวจแรงงานเป็น 
ผูดู้แล กล่าวคือ ในกรณีท่ีพนกังานตรวจแรงงานเห็นว่าการท่ีนายจา้งให้ลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงทาํงาน 
บางลกัษณะในเวลาห้ามลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงทาํงาน อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยั 
นั้น ให้พนกังานตรวจแรงงานรายงานต่ออธิบดีกรมแรงงาน เพ่ือพิจารณาสั่งให้นายจา้งเปล่ียนเวลา 
ทาํงานและใหน้ายจา้งปฏิบติัตามดว้ย 

และในขอ้ 15 กฎหมายไดก้าํหนดห้ามมิให้นายจา้งรับลูกจา้งหญิง ท่ีมีอายุต ํ่า
กวา่ สิบแปดปีท่ียงัมิไดท้าํการสมรสทาํงานในกิจการ ดงัต่อไปน้ี 
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(1) สโมสรราตรี 
(2) สถานเตน้รํา 
(3) สถานฝึกสอนเตน้รํา 
(4) สถานขายและเสพสุรา 
(5) สถานอาบอบนวด 
(6) โรงแรม 
(7) สถานท่ีอ่ืน ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยจะไดก้าํหนด 
ส่วนในกิจการประเภทอ่ืนท่ีมิไดมี้กาํหนดไวใ้น (1) – (7) ลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิง 

สามารถเขา้ไปทาํได ้
2) การคุม้ครองการใชแ้รงงานลูกจา้งหญิงมีครรภ ์

                          ก.   ลกัษณะงานตอ้งหา้มท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและร่างกาย 
ในเร่ืองดงักล่าวน้ีกฎหมายฉบบัดงักล่าว มิไดบ้ญัญติัลกัษณะงานตอ้งห้าม ท่ี

อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัและร่างกาย ในการทาํงานของลูกจา้งหญิงมีครรภไ์วเ้ป็น การ
เฉพาะจึงใชก้ฎเกณฑล์กัษณะงานตอ้งหา้ม ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและร่างกาย เช่นเดียว กบัการ
จา้งลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงทัว่ไป และกฎหมายฉบบัดงักล่าว ก็ใหสิ้ทธิคุม้ครองต่อสุขภาพและ ร่างกาย
แก่ลูกจา้งหญิงมีครรภเ์ป็นกรณีพิเศษ ไม่ว่าในระยะก่อนคลอดหรือหลงัคลอด หากว่าใน ระหว่างท่ี
ตั้งครรภห์รือภายหลงัท่ีคลอดบุตร ตวัลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงเห็นว่างานท่ีตนเองทาํอยูอ่าจ เป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพอนามยัของตนเองหรือของบุตร กฎหมายก็บญัญติัใหสิ้ทธิแก่ลูกจา้งหญิง มีครรภ ์มีสิทธิ
ขอใหน้ายจา้งเปล่ียนงานในหนา้ท่ีเป็นการชัว่คราวก่อนหรือหลงัคลอดก็ได ้แต่ ลูกจา้งหญิงมีครรภ์
จะตอ้งมีใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงมาแสดงว่าไม่อาจทาํงานในหนา้ท่ี เดิมได ้และเม่ือ
ลูกจา้งหญิงมีครรภข์อให้นายจา้งเปล่ียนงานในตาํแหน่งเดิมแลว้ นายจา้งตอ้ง พิจารณาเปล่ียนงาน
ใหแ้ก่ลูกจา้งนั้นตามสมควร 
                               ข. กาํหนดเวลาในการทาํงาน 

ในเร่ืองกาํหนดเวลาในการตอ้งห้ามท่ีห้ามมิให้ลูกจา้งหญิงมีครรภท์าํงานนั้น 
มิไดมี้การบญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะ   ดงันั้นจึงใชก้ฎเกณฑเ์ช่นเดียวกบัการจา้งแรงงานหญิงทัว่ไป 
                              ค. สิทธิการคลอด 

ในเร่ืองดงักล่าวน้ีไดบ้ญัญติัไวใ้นขอ้ 18 โดยบญัญติัใหสิ้ทธิแก่ลูกจา้งหญิง มี
ครรภ์มีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรเพ่ือข้ึนจากลาป่วย ซ่ึงลูกจา้งมีสิทธิลาไดปี้หน่ึงไม่เกินสามสิบวนั    
โดยไม่ไดรั้บค่าจา้งอีกหกสิบวนัรวมทั้งวนัหยดุดว้ย แต่ถา้หญิงนั้นไดท้าํงานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ หน่ึง
ร้อยแปดสิบวนั ใหมี้สิทธิไดรั้บค่าจา้งเท่าเวลาท่ีลาตามอตัราท่ีไดรั้บอยูแ่ต่ไม่เกินสามสิบวนั ถา้หญิง
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นั้นไม่สามารถทาํงานได ้เน่ืองจากการลาคลอด    ก็ให้มีสิทธิลาโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งอีก สามสิบวนั
บทบญัญติัในขอ้น้ีเป็นบทบญัญติัท่ีให้สิทธิแก่ลูกจา้งหญิงมีครรภโ์ดยกฎหมายใชถ้อ้ยคาํ ว่าหญิงมี
ครรภ ์หมายถึงการมีครรภ ์หากปรากฏว่าลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงนั้นมีการตั้งครรภข้ึ์น ก็ยอ่ม มีสิทธิใน
การท่ีจะรับการคุม้ครองในเร่ืองการลาคลอดทนัที โดยลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีสิทธิลาคลอด ไดท้นัที
การลาคลอดนั้นลูกจา้งหญิงมีครรภ ์มีสิทธิลาคลอดได ้60 วนัธรรมดา ไม่ใช่ 60 วนัทาํงาน  (คือ
นบัวนัหยุดรวมเขา้มาดว้ย) โดยกฎหมายไดก้าํหนดว่าในกรณีท่ีลูกจา้งหญิงไดท้าํงานกบันายจา้ง 
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบวนั ให้นายจา้งค่าจา้งให้ในอตัราท่ีไดรั้บอยูต่ามปกติ ให้เท่ากบั 
จาํนวนวนัท่ีลา สําหรับกรณีของลูกจา้งหญิงมีครรภ์ ท่ีไดท้าํงานให้นายจา้งมาแลว้เป็นเวลาไม่ถึง 
หน่ึงร้อยแปดสิบวนั ในกรณีดงักล่าวน้ี กฎหมายก็บญัญติัใหสิ้ทธิแก่ลูกจา้งหญิงมีครรภ ์มีสิทธิ ท่ีจะ
ลาเพ่ือคลอดไดโ้ดยมีสิทธิลาได ้60 วนัธรรมดา (คือนบัวนัหยดุรวมอยูด่ว้ย) แต่ทว่าจะไม่มี สิทธิ
ไดรั้บค่าจา้งในช่วงระหวา่งเวลาท่ีลาเพ่ือคลอด 
                            3)  บทกาํหนดโทษ 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2515 เป็น
ประกาศ ท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 103 ลงวนัท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ.  2515  โดย
โทษท่ี จะลงแก่ผูท่ี้ฝ่าฝืน เป็นโทษท่ีบญัญติัไวใ้นประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 103 ขอ้ 8 ซ่ึงมีการ
กาํหนดโทษ สาํหรับผูท่ี้ฝ่าฝืนไวเ้พียงอตัราเดียวเท่านั้นคือ จาํคุกไม่เกินหกเดือน และปรับไม่เกินสอง
หม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

2.2.4  การคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิง ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายท่ีสําคญัอย่างยิ่ง   เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัคนส่วน

ใหญ่ ของประเทศท่ีใชแ้รงงานอยูต่ามสถานประกอบกิจการในทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นจาํนวน
มาก9 เพื่อหาเล้ียงชีพตนเอง  กฎหมายแรงงานจึงมีผลต่อการพฒันาประเทศในทางอุตสาหกรรมและการ 
รักษา ความสงบในวงการอุตสาหกรรมอนัจะนาํไปสู่ความสงบเรียบร้อยของประเทศโดยส่วนรวม
ด้วย     ซ่ึงเม่ือประเทศพฒันาก้าวไปสู่ความเจริญมากข้ึน    ส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย แรงงานให้ทนัต่อความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัผูใ้ชแ้รงงานและนายจา้งรวมทั้งปัญหา
แรงงานต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

                                                     
 9 วจิิตรา(ฟุ้งลดัดา)วเิชียรชม. (2541).ย่อหลกักฎหมายแรงงาน:แก้ไขเพิม่เตมิ-ปรับปรุงใหม่ตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541. 

DPU



 

 

19 

       จึงไดมี้การประกาศใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  พทุธศกัราช 2541 
ข้ึน    ซ่ึงให้มีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี  19  สิงหาคม  พุทธศกัราช  2541  และมีผลใชบ้งัคบัมาจนถึง 
ปัจจุบนั  โดยมีเน้ือหาในเร่ืองการใหค้วามคุม้ครองในส่วนของแรงงานหญิงดงัน้ี 

            2.2.4.1  การคุม้ครองความปลอดภยั และชีวอนามยัในการทาํงาน 
 การทาํงานในสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการประเภท 

อุตสาหกรรม หรือว่าสถานประกอบการประเภทงานก่อสร้าง ส่ิงหน่ึงท่ีถือไดว้่าเป็นเร่ืองสาํคญัท่ี 
นายจา้งและลูกจา้ง จะตอ้งคาํนึงถึงคือ ความปลอดภยัในการทาํงาน  เน่ืองจากว่างานบางประเภท มี
ลักษณะงานท่ีเส่ียงต่อการเกิดอันตรายต่อสุขภาพและอนามัย ด้วยเหตุน้ี ได้มีกฎหมายความ 
ปลอดภยัออกมาควบคุมสถานประกอบการโดยแบ่งสถานประกอบการท่ีควบคุมอยู ่2 ประเภทคือ 
ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทงานก่อสร้าง โดยในปัจจุบนัน้ีมีกฎหมายความปลอดภยั อยู่
ทั้งหมด 17 ฉบบั เช่น 

 กฎหมายความปลอดภยั เร่ือง ความปลอดภยัในการทาํงานเก่ียวกับ 
เคร่ืองจกัร  มีผลใชบ้งัคบักบัสถานประกอบการทุกประเภทท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป ท่ีมีการใช ้
เคร่ืองจกัร 

 กฎหมายความปลอดภัย เร่ือง ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้า โดยมี 
เจตนารมณ์เพื่อควบคุมอนัตรายจากไฟฟ้าตั้งแต่อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช ้การเดิน 
สายไฟ การป้องกนักระแสไฟฟ้าเกินขนาด สายดิน สายล่อฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย 
ส่วนบุคคล ท่ีใชใ้นการทาํงานเก่ียวกบัไฟฟ้า โดยกฎหมายดงักล่าวใชบ้งัคบัสถานประกอบการ ท่ีมี
ลูกจา้งตั้งแต่ 1 คนข้ึนไปทุกประเภท 

  กฎหมายความปลอดภยั เร่ือง ความปลอดภยัในการทาํงานก่อสร้าง ว่าดว้ย  
นัง่ร้าน  โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือควบคุมการก่อสร้างและใชน้ัง่ร้านให้ปลอดภยั ในเร่ืองมาตรฐาน 
วิธีการก่อสร้าง การใชน้ัง่ร้าน ตลอดจนการใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล ในงาน 
ก่อสร้างโดยบงัคบักบังานก่อสร้าง 

  แต่กฎหมายดงักล่าวน้ี ไม่ใชบ้งัคบักบังานก่อสร้างอาคาร ท่ีใชไ้มเ้ป็น 
ส่วนใหญ่ มีความสูงไม่เกิน 7 เมตร งานซ่อมแซมหรือตกแต่งท่ีใชผู้ป้ฏิบติังานคราวละไม่เกิน 2 คน 
และงานติดตั้งประปา ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีใชผู้ป้ฏิบติังานคราวละไม่เกิน 2 คน 

  กฎหมายความปลอดภยั เร่ือง ความปลอดภยัในการทาํงานเก่ียวกับ 
สารเคมี โดยบญัญติัเพ่ือป้องกนัมิให้ลูกจา้งไดรั้บอนัตรายจากการทาํงานเก่ียวกบัสารเคมี ทั้งในรูป 
ของแขง็ ของเหลว และแก๊ส ท่ีจะทาํให้เกิดอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง ในเร่ืองการกดักร่อน 
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ระคายเคือง มีพิษ แพ  ้ก่อมะเร็ง กฎหมายดังกล่าวน้ีใช้บงัคบัครอบคลุมทุกประเภทของสถาน 
ประกอบการท่ีมีลูกจา้งทาํงานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย 

  ความปลอดภยัในการทาํงานของลูกจา้ง ถือไดว้่าเป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีความสาํคญั 
และจาํเป็นตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดเ้ล็งเห็นถึง 
ความสําคญั   ดงักล่าว จึงไดบ้ญัญติัไวใ้นหมวด 8 ของกฎหมายคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงรวมถึงอาชีว 
อนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานดว้ย เพื่อส่งเสริมใหมี้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอ
นามยั และพฒันาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของลูกจา้ง 

           2.2.4.2   การคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิง 
             รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540  ไดบ้ญัญติัให ้

ผูห้ญิงและผูช้ายมีความเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย ดงันั้นงานชนิดไหนท่ีผูช้ายทาํได ้และหากผูห้ญิง 
ทาํไดผู้ห้ญิงก็มีสิทธิเขา้ไปทาํ โดยจะมีการกีดกนั หรือแบ่งแยกเพศไม่ได ้ประกอบดว้ย มีการจา้ง 
แรงงานผูห้ญิงเป็นจาํนวนมากในตลาดแรงงาน  แต่อาจจะเน่ืองดว้ยสรีระทางดา้นร่างกาย หรือความ 
จาํกดับางอย่างของเพศหญิงท่ีอ่อนแอ กว่าเพศชาย และเน่ืองจากประสบการณ์ในอดีตท่ีมี การกดข่ี 
การใชแ้รงงานของหญิง โดยเหตุผลท่ีเป็นแรงงานหาง่ายและค่าแรงถูก กฎหมายจึงตอ้งการให้ความ 
คุม้ครองแก่แรงงานหญิง ดงัท่ีกฎหมายคุม้ครองแรงงาน คือ   พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน   
พ.ศ. 2541 ไดบ้ญัญติัลกัษณะพิเศษแก่ลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีครรภอี์กดว้ย โดยไดบ้ญัญติั เร่ืองดงักล่าว
ไวใ้น หมวดท่ี 3 

 ก.   ลกัษณะงานตอ้งหา้มท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัและร่างกาย 
  พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 38 บญัญติัวา่ “หา้มมิให ้

นายจา้งใหลู้กจา้งซ่ึงเป็นหญิงทาํงานอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
 (1) งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างท่ีตอ้งทาํใตดิ้น ใตน้ํ้ า ในถํ้าในอุโมงค ์ หรือ 
ปล่อง ภูเขาไฟ เวน้แต่ลกัษณะของงานไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจา้ง 

 (2)  งานท่ีตอ้งทาํบนนัง่ร้านท่ีสูงกวา่พื้นดินตั้งแต่สิบเมตรข้ึนไป 
 (3)  งานผลิตหรือขนส่งวตัถุระเบิดหรือวตัถุไวไฟ 

(4)  งานอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง10 
 จากบทบญัญติัมาตรา 38 เป็นบทบญัญติัท่ีกฎหมายกาํหนดข้ึนมา โดยมีเจตนารมณ์ 

เพ่ือปกป้องและคุม้ครองสุขภาพและอนามยัของลูกจา้งท่ีเป็นหญิง โดยคาํนึงถึงสรีระทางดา้นร่างกาย  
ท่ีมีความจาํกดัมากกว่าแรงงานผูช้าย เพ่ือท่ีจะไดไ้ม่มีการจา้งแรงงานหญิงให้ทาํงานในลกัษณะท่ีมี 

                                                     
 10  ยงัไม่มีการออกกฎกระทรวงกาํหนดงานอ่ืนท่ีใหล้กูจา้งหญิงทาํไม่ได ้
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อตัราเส่ียงต่อการเกิดอนัตราย ประกอบกบัใหค้วามสาํคญักบัเพศหญิงท่ีเป็นฝ่ายใหก้าํเนิดบุตร ซ่ึงจะ
เป็นกาํลงัสําคญัของชาติต่อไป ดงันั้นเพื่อความปลอดภยัของสุขภาพและอนามยัจึงไดมี้บทบญัญติั 
หา้มมิใหน้ายจา้งใหลู้กจา้งหญิงทาํงานอยา่งหน่ึงอยา่งใด ท่ีมีลกัษณะท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 38 หาก 
ปรากฏว่านายจา้งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม มาตรา 38 เป็นเหตุให้ลูกจา้งไดรั้บอนัตรายแก่กายหรือ 
จิตใจ หรือถึงแก่ความตายตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาํ 
ทั้งปรับ 

 ข.   กาํหนดเวลาในการทาํงาน 
  พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 40 บญัญติัไวว้่า “ในกรณีท่ี 

นายจา้งใหลู้กจา้งซ่ึงเป็นหญิงทาํงานระหวา่งเวลา 24.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา และพนกังาน 
ตรวจแรงงานเห็นว่างานนั้ น อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงนั้ น ให้
พนกังาน ตรวจแรงงานรายงานต่ออธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย เพ่ือพิจารณาและ มีคาํสั่งให้
นายจา้งเปล่ียน เวลาทาํงานหรือลดชัว่โมงทาํงานไดต้ามท่ีเห็นสมควร  และให ้นายจา้งปฏิบติัตามคาํสัง่” 

  จากบทบญัญติัมาตรา 40 เป็นบทบญัญติัท่ีกาํหนดข้ึนมา ก็เน่ืองดว้ยเป็นการเปิด 
โอกาสให้มีการใชแ้รงงานหญิงในช่วงเวลาดงักล่าว เพราะว่ามีงานอีกมากมายหลายประเภทท่ีโดย 
ลกัษณะหรือสภาพของงานอาจตอ้งทาํในช่วงเวลาดงักล่าว ตวัอยา่งเช่น งานตอ้นรับของพนกังาน 
ตอ้นรับในเคร่ืองบิน หรืองานของนกัจดัรายการตามสถานีวิทยหุรือโทรทศัน์ต่าง ๆ ถึงแมว้่าการใช ้
แรงงานหญิงในช่วงเวลาดงักล่าว อาจเกิดความไม่ปลอดภยัต่อสุขภาพและสวสัดิการของ ลูกจา้ง
หญิงได ้ แต่หากว่ากฎหมายบญัญติั ห้ามมิให้มีการจา้งแรงงานหญิงทาํงานในช่วงเวลา ดงักล่าวก็
อาจทาํได ้แต่หากปรากฏว่าเม่ือใดก็ตามท่ีพนักงานตรวจแรงงาน ตรวจสอบแลว้พิจารณา เห็นว่า
ลกัษณะการทาํงาน ในช่วงเวลา 24.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา นั้น อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
และความปลอดภยั ของลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิง และมีคาํสัง่ใหน้ายจา้ง เปล่ียนเวลาทาํงานหรือลดชัว่โมง
ทาํงานเป็นประการ ใดกต็ามท่ีเห็นสมควร นายจา้งตอ้ง ปฏิบติัตามคาํสัง่นั้น 

ค.   การหา้มกระทาํการล่วงเกินทางเพศ 
      พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 16 บญัญติั “ห้ามมิให ้

นายจา้งหรือ ผูซ่ึ้งเป็นหัวหน้างาน ผูค้วบคุมงาน หรือผูต้รวจงานกระทาํการล่วงเกินทางเพศต่อ 
ลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงหรือเดก็ 

 มาตรา 16 เป็นบทบญัญติัท่ีกฎหมายกาํหนดเพื่อให้ความคุม้ครองการถูกล่วง 
ละเมิดทางเพศของลูกจา้งท่ีเป็นหญิง และเพ่ือศกัด์ิศรีของความเป็นหญิงมิให้ถูกย ํ่ายี โดยบุคคลท่ีมี 
อาํนาจในการจา้งงาน 
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          2.2.4.3  การคุม้ครองการใชแ้รงงานของลูกจา้งหญิงมีครรภ ์
           พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  แมว้่าจะบญัญติัให้ความ 

คุม้ครองเก่ียวกบัการใชแ้รงงานหญิงไวแ้ลว้ก็ตาม แต่เน่ืองจากว่าแรงงานหญิงท่ีทาํงานส่วนใหญ่อยู ่
ในช่วงระหวา่งเจริญพนัธ์ุ จึงทาํใหมี้การตั้งครรภใ์นระหว่างทาํงานอยูเ่ป็นจาํนวนมาก และในช่วงท่ี 
หญิงตั้งครรภ์นั้นก็ถือไดว้่าเป็นช่วงท่ีมีความสําคญัเป็นอย่างมาก ดงันั้นพระราชบญัญติัคุม้ครอง 
แรงงาน พ.ศ. 2541 จึงไดมี้การบญัญติักฎหมายข้ึนมาเป็นลกัษณะพิเศษในการใหค้วามคุม้ครอง ใน
กรณีท่ีลูกจา้งหญิงมีครรภ์ โดยการคุม้ครองในกรณีมีครรภ์ของลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงนั้น กฎหมาย 
ฉบบัดงักล่าวน้ีจะให้ความคุม้ครองแก่ลูกจา้งท่ีเป็นหญิงทนัทีตามท่ีกฎหมายไดก้าํหนดไว ้กล่าวคือ 
นบัแต่มีการปฏิสนธิและไข่มีการฝังตวัในผนงัมดลูกของเพศหญิง โดยเม่ือลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงทราบ 
ว่าตนเองตั้งครรภ ์พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็จะให้ความคุม้ครองแก่ลูกจา้งซ่ึง 
เป็นหญิงและเป็นท่ีน่าสงัเกตประการหน่ึงของกฎหมายฉบบัน้ีก็คือ การคุม้ครองลูกจา้งหญิงมีครรภน์ั้น 
กฎหมายมิไดมี้การกาํหนดอายหุรือระยะเวลาในการตั้งครรภไ์ว ้แต่กฎหมายจะคุม้ครองทนัที เม่ือใด
กต็ามท่ีลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงไดท้ราบถึงการตั้งครรภข์องตนเอง และนายจา้งจะใหลู้กจา้งซ่ึงเป็น หญิง
มีครรภท์าํงานลกัษณะใด ๆ ท่ีกฎหมายไดก้าํหนดห้ามไวมิ้ได ้แมว้่าสาเหตุแห่งการตั้งครรภน์ั้น จะ
เกิดจากการถูกข่มขืน ไม่ปรากฏตวัของชายผูเ้ป็นสามี หรือเกิดจากการสมรสโดยไม่ชอบด้วย 
กฎหมายกต็าม โดยลูกจา้งหญิงมีครรภจ์ะไดรั้บความคุม้ครองเป็นพิเศษเพ่ิมจากการคุม้ครองท่ีใหแ้ก่ 
ลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงทัว่ไป 5 ประการ ดงัน้ี 
                     ก.    ลกัษณะงานตอ้งหา้มท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและร่างกาย 

 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 39 บญัญติั “ห้ามมิ ให้
นายจา้งใหลู้กจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีครรภท์าํงานในระหว่างเวลา 22.000 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา 
ทาํงานล่วงเวลา ทาํงานในวนัหยดุ หรือทาํงานอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(1) งานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองยนตท่ี์มีความสัน่สะเทือน 
(2) งานขบัเคล่ือนหรือติดไปกบัยานพาหนะ 
(3) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเขน็ของหนกัเกินสิบหา้กิโลกรัม 
(4) งานท่ีทาํในเรือ 
(5)  งานอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง11 

                                                     
 11 ยงัไม่มีการออกกฎกระทรวง กาํหนดงานอ่ืนท่ีหา้มมีใหล้กูจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีครรภท์าํ 
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 จากบทบญัญติั มาตรา 39 เป็นบทบญัญติัท่ีกฎหมายกาํหนดข้ึนมาโดยให ้
ความสําคญัในระยะเร่ิมตั้ งครรภ์เป็นพิเศษ ซ่ึงในทางการแพทยถื์อว่าเป็นช่วงท่ีหญิงมีสุขภาพ 
อ่อนแอมากครรภมี์ความเส่ียงและอนัตรายมาก โดยในระยะยาว 3 สัปดาห์แรกแม่อาจแทง้บุตรได ้ 
แต่หากพน้ระยะเวลา 12 สัปดาห์ข้ึนไป ร่างกายจะเร่ิมปรับสภาพไดเ้ป็นปกติ และช่วงระยะเวลา 
ตลอดการตั้งครรภ์ 9 เดือน ถา้ไม่มีอาการเครียดและทาํงานหนักเกินไป การตั้งครรภ์จะไม่เป็น 
อนัตราย ดงันั้นหญิงมีครรภ์จาํเป็นตอ้งมีเวลาพกัผ่อนท่ีเพียงพอและเหมาะสม ตามเหตุผลทางสรีระ 
ร่างกายของหญิงและไม่ให้เกิดอนัตรายแก่ทารกในครรภ์12 ดว้ยเหตุน้ีกฎหมายจึงกาํหนดห้ามมิให ้
นายจา้งจา้งลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีครรภท์าํงานในลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ีไม่ได ้กล่าวคือ 

งานเก่ียวกับเคร่ืองจักร หรือเคร่ืองยนต์ท่ีมีความสั่นสะเทือน โดยในเร่ือง 
ดงักล่าวน้ีมิไดมี้การกาํหนดความรุนแรงของการสั่นสะเทือนไว ้หากมีลกัษณะความสั่นสะเทือน 
หา้มหมด 

“เคร่ืองจกัร” หมายความว่า ส่ิงท่ีประกอบดว้ยช้ินส่วนหลายช้ินสาํหรับให้ก่อ 
กาํเนิดพลงังาน เปล่ียนหรือแปลงสภาพพลงังาน หรือส่งพลงังาน อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง 
รวมกนั และหมายความรวมถึง เคร่ืองอุปกรณ์ไฟล์วีล บุลเล สายพาน เกียร์ หรือส่ิงอ่ืนท่ีทาํงาน 
สมัพนัธ์กนั และรวมถึงเคร่ืองมือกลดว้ย 

งานขบัเคล่ือนหรือติดไปกบัยานพาหนะ โดยในเร่ืองดงักล่าวน้ีลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิง 
มีครรภ ์ จะขบัรถในงานหรือติดไปกบัรถในลกัษณะเพื่อทาํการงานใหแ้ก่นายจา้งไม่ได ้เช่น การติด 
ไปกบัรถเพื่อไปเก็บเงิน หรือเช็คยอดของสินคา้ท่ีทางลูกคา้ตอ้งการสั่งซ้ือ โดยยานพาหนะในท่ีน้ี 
กฎหมายรวมถึงยานพาหนะทุกประเภทไม่วา่จะเป็น เคร่ืองบิน รถไฟ รถยนต ์รถบรรทุก หรือแม ้แต่
รถไฟฟ้า กล่าวคือ หากมีการทาํงานท่ีมีลกัษณะตอ้งขบัเคล่ือนหรือติดไปกบัส่ิงท่ีเป็นยานพาหนะ 
กฎหมายกาํหนดหา้มหมด 

งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิดสิบห้ากิโลกรัม แต่ 
ลกัษณะงานดงักล่าวในขอ้น้ีมิไดก้าํหนดหา้มไปถึงการผลกั หรือดนั กล่าวคือ หากลกัษณะ ของงาน
ท่ี ลูกจา้งหญิงมีครรภท์าํนั้นมีลกัษณะเป็นงานท่ีเหมือนกบักฎหมายกาํหนดแลว้ นายจา้งไม่สามารถท่ี
จะจา้ง  ใหลู้กจา้งหญิงมีครรภท์าํได ้

งานท่ีทาํในเรือ เร่ืองดงักล่าวน้ี แมว้่าจะเป็นงานเบา ๆ ท่ีทาํในเรือสาํราญ หรือเรือ 
ท่องเท่ียวก็ไม่สามารถจา้งลูกจา้งหญิงมีครรภท์าํงานได ้กล่าวคือ กฎหมายกาํหนดห้ามมิให้ ลูกจา้ง

                                                     
 12 เอกพร  รักความสุข. (2541).เจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่. หนา้ 33. 
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หญิง มีครรภท์าํงานท่ีมีลกัษณะตอ้งทาํในเรือทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเรือประมง หรือเรือเดินทะเล เรือ
บรรทุกขน ถ่ายสินคา้ 

ลกัษณะงานดงักล่าวเหล่าน้ีถือไดว้่าเป็นงานท่ีมีลกัษณะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
และความปลอดภยัของลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีครรภแ์ละทารกในครรภ ์

ดงันั้น หากนายจา้งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัท่ีห้ามมิให้นายจา้ง จา้ง
ลูกจา้ง หญิงมีครรภ์ทาํงานในลกัษณะดงักล่าว ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือนปรับไม่เกิน 
100,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ (มาตรา 144 วรรค 1) และหากปรากฏว่ากรณีท่ีนายจา้งฝ่าฝืนและ 
เป็นเหตุ ใหลู้กจา้งไดรั้บอนัตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตาย ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 
หน่ึงปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ (มาตรา 144 วรรค 2) 

ข.   กาํหนดเวลาในการทาํงาน 
จากบทบญัญติัมาตรา 39    ซ่ึงเป็นบทบญัญติัท่ีกฎหมายกาํหนดข้ึนมาโดยการ 

กาํหนดช่วงเวลาในการทาํงานของลูกจา้งหญิงมีครรภ์ ซ่ึงนายจา้งจะจา้งให้ลูกจา้งหญิงมีครรภ ์
ทาํงานในช่วงระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกาไม่ได ้โดยเป็นบทบญัญติัท่ีมีบท 
บงัคบัห้ามเด็ดขาด ไม่ว่างานนั้นจะมีลกัษณะเช่นใด และในวนัหยุดนายจา้งจะจา้งลูกจา้งหญิง มี
ครรภท์าํงานในช่วงเวลาดงักล่าวไม่ไดเ้ด็ดขาดเช่นกนั ไม่ว่างานดงักล่าวจะเป็นงานท่ีมีลกัษณะเบา 
สบาย รายไดดี้ อย่างไรก็ตาม เหตุท่ีกฎหมายกาํหนดมาตรการข้ึนมาคุม้ครองลูกจา้งหญิงมีครรภ ์
เพราะเน่ืองดว้ยตอ้งการท่ีจะให้ความคุม้ครองความสาํคญัและให้ความปลอดภยัต่อสุขภาพอนามยั 
ของแม่และทารกท่ีจะคลอดออกมา นอกจากน้ีพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยงั
กาํหนด หา้มมิใหน้ายจา้งจา้งลูกจา้งหญิงมีครรภท์าํงานล่วงเวลา แต่ว่าการจา้งลูกจา้งหญิง มีครรภ์
ทาํงาน ล่วงเวลานั้น พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็มิไดบ้ญัญติัห้ามโดย เด็ดขาด 
กล่าวคือ ยงัมี การยืดหยุ่นให้ ลูกจา้งหญิงมีครรภ์ทาํงานล่วงเวลาได ้ อยู่บา้ง ตามท่ี ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ฉบบัท่ี 7 ขอ้ (5) ซ่ึงอนุโลมให้ลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิง ท่ี ทาํงานใน ตาํแหน่ง
ผูบ้ริหาร งานวิชาการ  งานธุรการ รวมทั้งงานเก่ียวกบัการเงินและบญัชี สามารถ ทาํงาน ล่วงเวลาใน
วนัทาํงานได ้โดยทาํงาน ล่วงเวลาในวนัทาํงานนั้น จะตอ้งไดรั้บความยินยอม จาก ลูกจา้งหญิงมี
ครรภด์ว้ย โดยเจตนารมณ์ของ กฎหมายท่ีหา้มลูกจา้งหญิงมีครรภท์าํงานในช่วง ระยะเวลาดงักล่าว 
ก็คือเพื่อให้ลูกจา้งมีครรภมี์เวลา พกัผ่อนในวนัหยดุต่าง ๆ อนัจะทาํให้  สุขภาพ ของมารดาและ
ทารกท่ีจะคลอดออกมามีสุขภาพ และ อนามยัท่ีสมบูรณ์ 

ค.  สิทธิการลาคลอด 
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 41 บญัญติัวา่ “ใหลู้กจา้งซ่ึง 

เป็นหญิงมีครรภมี์สิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรครรภห์น่ึงไม่เกินเกา้สิบวนั 
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วนัลาตามวรรคหน่ึงใหน้บัรวมวนัหยดุท่ีมีในระหวา่งวนัลาดว้ย” 
บทบญัญติัท่ีกฎหมายกาํหนดข้ึนมา โดยการให้สิทธิแก่ลูกจ้างหญิงมีครรภ ์     

ใน การท่ีจะใชสิ้ทธิของเขาในการลาเพ่ือคลอดบุตร ลูกจา้งหญิงมีครรภส์ามารถท่ีจะใชสิ้ทธิทนัที ท่ี
ตนเองมีความตอ้งการท่ีจะลาคลอดบุตร เพราะเป็นเร่ืองท่ีกฎหมายบญัญติัให้สิทธิไว ้โดยนายจา้ง 
ไม่มีสิทธิท่ีจะไม่อนุญาตให้ลูกจา้งมีครรภใ์ชสิ้ทธิลาคลอดได ้ดงันั้น หากปรากฏขอ้เทจ็จริงเป็น ท่ี
เห็นไดเ้ด่นชดัถึงการตั้งครรภ ์และมีความจาํเป็นในการตอ้งลาเพื่อคลอดบุตรของลูกจา้งหญิง มี
ครรภ์แลว้นายจา้งตอ้งอนุญาตให้ลาหยุดงานเพ่ือคลอดบุตรได ้โดยลูกจา้งหญิงมีครรภ์นั้น ไม่ว่า 
สาเหตุแห่งการตั้งครรภจ์ะเกิดข้ึนจากการกระทาํอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย เช่น ถูกข่มขืน หรือเกิดจาก 
การสมรสโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่ปรากฏตวัของชายผูเ้ป็นสามี (พ่อของเด็กในทอ้ง) สาเหตุ ท่ี
กล่าวมาขา้งตน้เหล่าน้ี  ก็ถือว่ามีสิทธิลาคลอดบุตรได ้และสามารถใชสิ้ทธิในการลาคลอดโดย ไม่
จาํกดัจาํนวน คือไม่วา่ลูกจา้งหญิงจะตั้งครรภก่ี์คร้ัง กส็ามารถลาเพ่ือคลอดบุตรไดทุ้กคร้ัง นอกจากน้ี
การท่ีมีสิทธิในการลาเพื่อคลอดบุตรนั้น แมว้่าลูกจา้งหญิงมีครรภ ์จะเขา้มาทาํงานไดเ้พียง แค่ 1 
เดือน ก็สามารถใช้สิทธิลาเพื่อคลอดบุตรได้ โดยกฎหมายในเร่ืองดังกล่าวน้ีมิได้มีการกาํหนด 
ระยะเวลาในการทาํงานสาํหรับการท่ีจะมีสิทธิลาไว ้

โดยในการใชสิ้ทธิลาเพ่ือคลอดบุตรนั้น ลูกจา้งหญิงมีครรภ์สามารถใชสิ้ทธิลา 
ในช่วงเวลาก่อนคลอดจนถึงคลอดจริง หรือช่วงเวลาท่ีคลอดจนถึงระหว่างให้นมบุตร แต่ช่วงระยะ 
เวลาในการลาดงักล่าวรวมเขา้ไปดว้ย แต่ทว่ากรณีท่ีลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงลาไปตรวจครรภถื์อว่าเป็น 
การลากิจ ไม่ใช่เป็นการลาคลอด เพราะยงัไม่ถึงกาํหนดคลอด และไม่ใช่ลาป่วยเพราะลูกจา้งไม่ได ้
ป่วย และสิทธิการลาคลอดน้ีจะไม่รวมถึง กรณีท่ีลูกจา้งหญิงแทง้ลูกดว้ย เพราะการท่ีจะไดรั้บสิทธิ 
การลาคลอดน้ีตอ้งเป็นกรณีท่ีการลาคลอดของหญิงเป็นการลาคลอดทารกท่ีคลอดออกมาในขณะท่ี
ยงัมีชีวิตและอยู่รอดเป็นทารก แต่สําหรับการแทง้เป็นการคลอดออกมาของทารกท่ีไม่มีชีวิตแลว้ 
ดว้ยเหตุน้ีในเร่ืองการไดรั้บสิทธิในการลาคลอด ซ่ึงไม่รวมถึงการแทง้ แมว้่าการแทง้นั้นจะไม่ได ้
เกิดจากการกระทาํโดยจงใจของหญิง หรือเกิดจากการกระทาํของแพทยท่ี์ตอ้งทาํแทง้ เพื่อรักษาชีวิต 
ของหญิงซ่ึงเป็นมารดากต็าม กฎหมายหา้มหมด 

สาํหรับสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรนั้นไม่ถือเป็นวนัลาป่วย เพราะกฎหมายคุม้ครอง 
แรงงานฉบบัใหม่ระบุชดัเจนว่า วนัท่ีลูกจา้งไม่สามารถทาํงานไดเ้น่ืองจากประสบอนัตรายท่ีเกิดข้ึน 
เน่ืองจากการทาํงานและวนัลาเพ่ือคลอดบุตรมิใหถื้อเป็นวนัลาป่วย13 

                                                     
 13 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541. มาตรา 32 วรรคสาม.  
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เพราะฉะนั้น ถา้ลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงใชสิ้ทธิลาเพ่ือคลอดบุตรจนครบ 90 วนัเตม็ 
ตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ หากร่างกายยงัไม่เป็นปกติดี หรือยงัไม่พร้อมจะเขา้ทาํงานตามปกติได ้
ยอ่มสามารถใชสิ้ทธิลาป่วยต่อได ้โดยลูกจา้งไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง มีสิทธิลาป่วยไดเ้ท่าท่ีป่วย 
จริง และไดรั้บค่าจา้งปีหน่ึงไม่เกิน 30 วนัทาํงาน14 (คือไม่รวมนบัวนัหยดุ) ทาํให้พิจารณาเร่ือง 
ระยะเวลาไดว้า่   ลูกจา้งหญิงมีครรภน์อกจากจะมีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรตามท่ีกฎหมายไดก้าํหนดไว ้
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วนัแลว้ หากปรากฏว่าภายหลงัจากคลอดบุตรแลว้ลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงไม่ 
สามารถท่ีจะกลบัเขา้มาทาํงานได ้เน่ืองจากการเจบ็ป่วยหรือเน่ืองจากการคลอดบุตร กย็งัสามารถ ใช้
สิทธิในเร่ืองการลาป่วยตามท่ีกฎหมายไดบญัญติัไว ้และกใ็ชก้ฎเกณฑใ์นเร่ือง การลาป่วย ทัว่ไปมาบงัคบั 

ในระหว่างท่ีลาคลอดบุตรนั้นพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
มาตรา 59 บญัญติัว่า “ใหน้ายจา้งจ่ายค่าจา้งใหแ้ก่ลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงในวนัลาเพ่ือคลอดบุตร เท่ากบั
ค่าจา้งใน วนัทาํงานตลอดระยะท่ีลา แต่ไม่เกินส่ีสิบหา้วนั” กล่าวคือ ในระหว่างท่ีลาคลอดนั้น  หาก
ปรากฏ ขอ้เท็จจริงว่าลูกจา้งหญิงได้ใช้สิทธิในการลาคลอดบุตรเป็นระยะเวลา 90 วนั 
พระราชบญัญติั คุม้ครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 ไดก้าํหนดใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายอตัราค่าจา้งในระหว่าง 
ท่ีลาคลอดนั้น แก่ลูกจา้งเท่ากบัค่าจา้งในวนัทาํงานตลอดระยะเวลาท่ีลาเป็นจาํนวน 45 วนั โดย 
ลูกจา้งไม่มีสิทธิ จะเรียกร้องหรือบงัคบัใหน้ายจา้งจ่ายค่าจา้งเป็นจาํนวนเกินกว่า 45 วนัได ้และใน 
ทาํนองเดียวกนั นายจา้งจะกาํหนดใหลู้กจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งเป็นจาํนวนเกินกวา่ 45 วนัได ้และใน
ทาํนองเดียวกนั นายจา้งจะกาํหนดใหลู้กจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในอตัราตํ่ากว่าท่ีกฎหมาย กาํหนด
ไม่ไดเ้ช่นเดียวกนั และหากปรากฏขอ้เท็จจริงว่าการใชสิ้ทธิเพื่อลาคลอดบุตรของลูกจา้ง ซ่ึงเป็น
หญิงมีครรภ์นั้น ไดใ้ช ้ สิทธิในการลาเพื่อคลอดบุตรนอ้ยกว่า 45 วนั พระราชบญัญติัคุม้ครอง 
แรงงาน พ.ศ. 2541 ก็ให ้นายจา้งจ่ายค่าจา้งใหต้ามระยะเวลาท่ีหยดุจริงเท่านั้นคือใชสิ้ทธิเท่าไหร่ ก็
จ่ายให้ตามจาํนวนวนัท่ีหยุดจริง และสิทธิในการไดรั้บค่าจา้งตลอดระยะเวลาท่ีลาคลอดนั้น แมว้่า
ลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงจะทาํงานมา แค่ 1 วนัหรือ 1 เดือนก็มีสิทธิไดรั้บ ในจาํนวนวนัลาคลอด 90 วนัน้ี 
นายจา้งจะกาํหนดในขอ้บงัคบั เก่ียวกบัการทาํงานใหลู้กจา้งหญิงมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยมี จาํนวน
วนัลาคลอดดน้อยกว่าท่ีกฎหมายกาํหนดไม่ได้เพราะกฎหมายคุม้ครองแรงงานเป็นกฎหมายท่ี
กาํหนดมาตรฐานท่ีลูกจา้งพึงไดรั้บการปฏิบติัจากนายจา้งตํ่าท่ีสุดแลว้ ดงันั้นหากปรากฏว่านายจา้งมี 
ขอ้บงัคบัหรือทาํขอ้ตกลงกบัลูกจา้งหญิง ใหมี้จาํนวนในการลาคลอดนอ้ยกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด ถือ
ว่า ขอ้บงัคบัดงักล่าวเป็นโมฆะ ไม่มีผล บงัคบัตามกฎหมาย เพราะขดัต่อความสงบเรียบร้อยและ 
ศีลธรรมอนัดี 

                                                     
14 แหล่งเดิม. มาตรา57 วรรคหน่ึง. 
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หากปรากฏขอ้เท็จจริงว่าในช่วงระหว่างท่ีนายจา้งปิดงานเป็นการชัว่คราวอยู ่
แลว้นั้น และปรากฏวา่ในช่วงระหว่างน้ีลูกจา้งหญิงเกิดคลอดบุตรและก็หยดุพกัในระหว่างช่วงท่ีลา 
คลอดบุตร โดยไม่ไดย้ืน่ใบลาคลอดตามระเบียบขอ้บงัคบัของนายจา้ง 

กรณีดังกล่าว  ศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยไว้ในคําพิพากษาฎีกาท่ี  1612/2530 
ระหว่างท่ีนายจา้งปิดงานและลูกจา้งหญิงคลอดบุตร โดยไม่ไดย้ื่นใบลาตามระเบียบขอ้บงัคบัของ 
นายจา้ง ลูกจา้งไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งเท่าเวลาท่ีลาตามกฎหมาย เพราะระหว่างปิดงานแมลู้กจา้งไม่ได ้
คลอดลูกจ้างก็ไม่ได้ทาํงานให้นายจ้าง ดังนั้ นนายจ้างจึงไม่มีหน้าท่ีต้องชําระค่าจ้างหรือหลัก          
(No work no pay) 

ง.   สิทธิในการขอเปล่ียนงานชัว่คราว 
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 42 บญัญติัว่า “ในกรณีท่ี 

ลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีครรภมี์ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงมาแสดงว่าไม่อาจทาํงานในหนา้ท่ี 
เดิมต่อไปได ้ใหลู้กจา้งนั้นมีสิทธ์ิขอให้นายจา้งเปล่ียนงานในหนา้ท่ี เดิมเป็นการชัว่คราวก่อนหรือ 
หลงัคลอดได ้และใหน้ายจา้งพิจารณาเปล่ียนงานท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ลูกจา้งนั้น” 

บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว กําหนดข้ึนมาโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้ความ
คุม้ครอง     สุขภาพและอนามัยของลูกจ้างหญิง และทารกท่ีคลอดออกมามีความสมบูรณ์และ
ปลอดภยั  ดงันั้น กฎหมายจึงบญัญติัใหสิ้ทธิแก่ลูกจา้งหญิงมีครรภมี์สิทธิท่ีจะขอใหน้ายจา้งเปล่ียน
ตาํแหน่งหน้าท่ีการงานเดิมท่ีตนเองไดท้าํอยู่ หากปรากฏว่าลกัษณะงานท่ีตนเองทาํอยู่นั้นมีความ
เส่ียง หรือเป็นอนัตราย ต่อสุขภาพและอนามยัของลูกจา้งหญิงมีครรภน์ั้น แต่ว่าในการขอใหน้ายจา้ง
เปล่ียนตาํแหน่งหนา้ท่ี การงานนั้นลูกจา้งหญิงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง มา
แสดงต่อนายจา้งดว้ย โดยช่วงระยะเวลาในการขอเปล่ียนตาํแหน่งงานเป็นการชัว่คราวน้ีลูกจา้งหญิง
สามารถขอเปล่ียนใน ระหว่างก่อนคลอด หรือภายหลงัคลอด หรืออยู่ในระหว่างให้นมบุตรก็ได ้ 
ทางดา้นนายจา้ง เม่ือไดรั้บ คาํร้องขอแลว้จะตอ้งทาํการเปล่ียนตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน โดยการหา
ตาํแหน่งหนา้ท่ี การงานท่ีเหมาะสม  ใหลู้กจา้งหญิงต่อไป และหากปรากฏว่านายจา้งฝ่าฝืนขอ้หา้ม
ตามท่ีมาตรา 42 ไดบ้ญัญติัไวคื้อ พิจารณาเปล่ียนงานท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ลูกจา้งหญิงมีครรภ ์ท่ีขอให้
นายจา้งเปล่ียน งานจากหนา้ท่ี เดิมเป็นการชัว่คราวก่อนหรือหลงัการคลอด โดยมีใบรับรองแพทย์
มาแสดงว่า ไม่อาจทาํงาน ในหนา้ท่ีเดิมต่อไปได ้มาตรา 144 ไดก้าํหนดให้รับโทษจาํคุกไม่เกิน 6 
เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และหากการไม่พิจารณาเปล่ียนงานท่ีเหมาะสม 
ใหแ้ก่ลูกจา้งหญิง และ ปรากฏวา่ลูกจา้งหญิงไดรั้บอนัตรายแก่กาย หรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตาย ให้
นายจา้งรับโทษดงัน้ีคือ โทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2  แสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
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จ.   การหา้มเลิกลูกจา้งหญิงเพราะเหตุมีครรภ ์
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 43 บญัญติัว่า “ห้ามมิให ้

นายจา้งเลิกจา้งลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ”์ 
บทบญัญติักฎหมายดังกล่าว กาํหนดข้ึนมาโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อคุม้ครอง 

ลูกจา้ง  หญิงมีครรภ ์มิใหถู้กเลือกปฏิบติัและถูกเลิกจา้งในระหวา่งท่ีลูกจา้งตั้งครรภ ์เพราะเหตุว่าใน 
ระหว่างท่ีตั้งครรภ์ประสิทธิภาพ หรือความแข็งแรงของสุขภาพของลูกจา้งหญิงมีครรภ์ อาจลด 
นอ้ยลงไปเน่ืองจากความเปล่ียนแปลงทางดา้นสรีระร่างกาย ซ่ึงการตั้งครรภจ์ะทาํให้ลูกจา้งหญิง มี
ความอ่อนเพลียและอาการไม่สบายเน่ืองมากจากการแพท้อ้ง และมีความจาํกดัในการห้ามทาํงาน 
ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงานหลายประการ ซ่ึงกรณีดงักล่าวก่อให้เกิดปัญหาในการทาํงาน
และ ทาํให้นายจา้งไม่สามารถใชแ้รงงานหญิงไดเ้ต็มท่ี ถา้เปรียบเทียบกบัแรงงานหญิงท่ีไม่ได้
ตั้งครรภ์ ทาํให้นายจา้งตอ้งหาแรงงานข้ึนมาชดเชยหรือมาช่วยเหลือในการทาํงานในตาํแหน่งท่ี
ลูกจา้งหญิงมี ครรภท์าํอยู ่ดงันั้นเพื่อคุม้ครองไม่ให้ลูกจา้งหญิงมีครรภถู์กเลิกจา้ง พระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  จึงไดมี้บทบญัญติัเร่ืองการหา้มเลิกจา้ง เพราะเหตุท่ีมีครรภไ์ม่ได ้แต่ใน
ระหวา่งท่ีตั้งครรภ ์นายจา้งอาจเลิกจา้งลูกจา้งท่ีเป็นหญิงมีครรภเ์พราะเหตุอ่ืน ๆ ได ้

 พิจารณาไดว้่าหากลูกจา้งหญิงมีครรภ์กระทาํผิดในกรณีอ่ืน ๆ นอกจากเหตุท่ี 
กฎหมายกาํหนดไว ้นายจา้งก็สามารถเลิกจา้งลูกจา้งหญิงมีครรภ์เพราะเหตุนั้นไดแ้ละไดรั้บการ 
ปฏิบติัในการลงโทษเช่นเดียวกบัลูกจา้งทัว่ไป  คือถูกไล่ออกผลแห่งการเลิกจา้งลูกจา้งหญิงเพราะ 
เหตุมีครรภ์15 

นายจ้างเลิกสัญญาลูกจ้างหญิงเพราะมีครรภ์ นายจ้างจะมีความผิดตาม 
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ ไม่
เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

นายจา้งท่ีเป็นนิติบุคคลเม่ือเลิกจา้งลูกจา้งหญิงเพราะเหตุมีครรภเ์ท่ากบัผูก้ระทาํ
ความผิดของนิติบุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาของพนักงานท่ีถูกเลิกจา้ง เป็นตน้ ถือเป็นผูก้ระทาํความผิดของนิติ 
บุคคลนั้น เวลาถูกฟ้องร้องดาํเนินคดี ลูกจา้งจะตอ้งฟ้องร้องนิติบุคคลเป็นจาํเลยท่ี 1 ส่วนผูก้ระทาํ
การ แทนนิติบุคคลเป็นจาํเลยท่ี 2 ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งรับโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่
เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 158 
และ มาตรา 144 วรรค 1 แต่มีขอ้ยกเวน้ไม่ตอ้งรับผดิถา้พิสูจน์ไดว้า่ 

                                                     
 15 กฤษฎ ์ อุทยัรัตน์. (2542).  เนติบัญญัติ (กรุงเทพฯ) คุ้มครองแรงงาน  “ภาคเบ็ดเสร็จ”.หนา้ 440-441. 
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1. ไม่ไดส้ัง่การใหท้าํการเลิกจา้งลูกจา้งหญิงเพราะเหตุมีครรภโ์ดยตรง 
2. ไม่ไดเ้ป็นผูด้าํเนินการ รับผดิชอบในเร่ืองดงักล่าวเลย 
3. คดัคา้นไม่เห็นดว้ยกบัการสัง่การเช่นวา่นั้นเลย และเสนอแนะขอ้ดีขอ้เสีย 

ในการดาํเนินการดว้ยพร้อมมีหลกัฐานมายนืยนั 
4. ไม่มีเจตนาใหเ้กิดผลลพัธ์เป็นการเลิกจา้งเช่นนั้น 

หากพิสูจน์ไม่ไดก้อ็าจตอ้งรับผดิ เน่ืองจากการทาํงานใหบ้ริษทั หรือ
นายจา้ง นัน่เอง16 

 

2.3  ลกัษณะของวชิาชีพพยาบาลและรูปแบบการทาํงานของพยาบาลหญงิมีครรภ์   
 

เม่ือกล่าวถึงวิชาชีพ (profession) โดยทัว่ไปแลว้ จะเห็นไดว้่า มีลกัษณะท่ีแตกต่างจาก 

อาชีพ (occupation) ในแง่ท่ีว่าอาชีพเป็นงานอะไรก็ตามท่ีมนุษยป์ฏิบติัเพ่ือการยงัชีพ ส่วนวิชาชีพ 

เป็นกลุ่มอาชีพท่ีตอ้งมีการศึกษาอบรมในสถาบนัชั้นสูง จึงตอ้งมีการจดัเตรียมความรู้เฉพาะ ซ่ึง

ประกอบดว้ยหลกั 3 ประการคือ 

1. มีแกนความรู้ กลุ่มของทศันคติ และเทคนิค ซ่ึงจะถูกประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 

โดยตอ้งผา่นการศึกษามาก่อน 

2. มาตรฐานความสาํเร็จวดัไดจ้ากการประสบความสาํเร็จในการบริการ เพื่อตอบสนอง 

ความตอ้งการของประชาชนมากกวา่ท่ีวดัไดจ้ากผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

3. ระบบของการควบคุมการศึกษา และการปฏิบติัการของผูป้ระกอบการโดยสมาคม 

วิชชาชีพ และหลกัเกณฑข์องจรรณยาบรรณ 
 

 อาชีพพยาบาล จดัไดว้่า เป็นวิชาชีพท่ีมีแกนของความรู้ ซ่ึงใช้เป็นพื้นฐานในการฝึก   

อบรมทกัษะเฉพาะ และใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบติังาน เป็นความรู้ท่ีพยาบาลใชเ้พื่อให้บริการ 

โดยตรง 

 แชปแมน ( chapman  1997) ไดก้ล่าวถึงวิชาชีพพยาบาลว่า วิชาชีพน้ีจะเรียนความรู้ 
ทางดา้นชีววิทยาพฤติกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เพื่อใชพ้ฒันาทกัษะ โดยพยาบาล จะ
เก่ียวขอ้งกบัการประเมินความตอ้งการของผูป่้วย และงานทางดา้นการใหก้ารพยาบาล  นอกจากนั้น

                                                     
16 พิทยา  เขียวดอกนอ้ย.(2544). การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้างซ่ึงเป็น 

หญิงมคีรรภ์ตามพระราชบัญญัตคุ้ิมครองแรงงาน พ.ศ. 2541. หนา้ 8-43. 
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วิชาชีพพยาบาลยงัเป็นวิชาชีพท่ีมีความสําคญัและเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายในสังคม ทั้งน้ี
เพราะว่าลกัษณะของงานทางดา้นการพยาบาล เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความเป็นอยู่ของ 
มนุษย ์นัน่คือ มีประชาชนเป็นผูรั้บบริการ จึงทาํใหมี้ความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งใชบุ้คลากรทาง การ
พยาบาลท่ีอยู่ในระดบัวิชาชีพ  ซ่ึงตอ้งมีความรู้ความสามรถในดา้นการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดียิ่ง 
เป็นผูใ้หบ้ริการ 
                    ลกัษณะเฉพาะ หรือขอ้กาํหนดวิชาชีพพยาบาล มีดงัต่อไปน้ี 

1. วิชาชีพพยาบาล เป็นการให้บริการแก่สังคมในดา้นการช่วยดาํรงรักษาสุขภาพ 
อนามยัท่ีดีของมนุษย ์การปฏิบติัการพยาบาล จึงตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความชาํนาญทางวิทยาศาสตร์ 
ความรับผดิชอบต่อวิชาชีพ และควบคุมลกัษณะของการปฏิบติัหนา้ท่ีอยูเ่สมอ 

2. วิชาชีพพยาบาล เป็นการปฏิบติัแบบตวัต่อตวั ระหว่างพยาบาลกบัผูป่้วย ดงันั้น 
ความเขา้ใจในธรรมชาติของมนุษยใ์นฐานะของส่ิงมีชีวิต จิตใจ และคุณค่าจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด 

3. วิชาชีพพยาบาล เป็นการปฏิบติัต่อธรรมชาติของบุคคลท่ีแตกต่างกนั บุคคลแต่ละคน 
มีลกัษณะเฉพาะตวั การเขา้ไปสัมผสัต่อผูป่้วย แต่ละคนจึงตอ้งอาศยัการวางแผนการพยาบาล และ 
วิธีปฏิบติัต่อผูป่้วยรายหน่ึง อาจไม่เหมาะสมกบัผูป่้วยอีกรายหน่ึงกไ็ด ้

4.  วิชาชีพพยาบาล เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัผูป่้วย ส่ิงสาํคญัประการหน่ึง 
ของการปฏิบติัหน้าท่ีของการพยาบาล คือ การเขา้ไปสัมผสัรับรู้ และมีส่วนร่วมในประสบการณ์ชีวิต 
ของผูป่้วย ซ่ึงหมายถึง การเป็นกนัเอง รับรู้ เขา้ใจ ในบุคลิกลกัษณะ ความคิด ความเช่ือ และรูปแบบ 
ชีวิตของผูป่้วย อนัจะทาํให้เกิดความรู้สึกเช่ือถือ และลดช่องว่าง และความรู้สึกแปลกหนา้ระหว่าง 
พยาบาลกบัผูป่้วยลง 

5.  วิชาชีพพยาบาล เป็นการปฏิบติัท่ีอาศยัรูปแบบความสัมพนัธ์แบบร่วมมือกนั 
ระหวา่งพยาบาลกบัผูป่้วย บางคร้ังพยาบาลจะตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางในการเก็บขอ้มูลจากผูป่้วย 
หรือการใหค้าํแนะนาํเพื่อเลือกแนวทางตดัสินใจแก่ผูป่้วย 

6.  วิชาชีพพยาบาล ตอ้งอาศยัรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีใชศิ้ลปะของการเอ้ืออาทร       
การปฏิบติัหนา้ท่ีของพยาบาลตอ้งอาศยัความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงต่อผูป่้วย การเคารพในศกัด์ิศรี สิทธิ 
ความรู้สึกของผูป่้วย 

7. วิชาชีพพยาบาล เป็นการใหบ้ริการตอบสนองต่อความตอ้งการความช่วยเหลือ ขอ
บุคคลและคนไม่วา่จะเป็นความทุกขท่ี์เกิดจากโรคภยัไขเ้จบ็หรือความทุกขด์า้นจิตใจ 

จากลกัษณะของวิชาชีพพยาบาลท่ีกล่าวมาแลว้นั้น จะเห็นไดว้่าบทบาทของพยาบาลจะ 
ประกอบดว้ย กิจกรรมพยาบาลในดา้นต่าง ๆ มากมาย แต่อย่างไรก็ตามบทบาทดงักล่าวน้ีจะมีการ 
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เปล่ียนแปลงเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย ์ตลอด
จนถึงสภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ินดว้ย17 
  2.3.1   รูปแบบการทาํงานของแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภ ์

  การทาํงานของพยาบาลมีลกัษณะใหญ่อยูด่งัต่อไปน้ี 
 

  1.   การทาํงานเป็นผลดั 

  การทาํงานเป็นผลดั หมายถึง ระบบการทาํงานท่ีมีการหมุนเวียนผูป้ฏิบติังาน 
อยา่งต่อเน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง การทาํงานเป็นผลดัไดถู้กนาํมาใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม และงาน 
บริการสาธารณะในดา้นต่างๆ ท่ีตอ้งใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง เช่น โรงพยาบาล การขนส่ง ตาํรวจ 
งานบริการสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ประปา ไฟฟ้า เป็นตน้18 
  ระบบการหมุนผลดัมีหลายแบบ เช่น ระบบ 2 ผลดั ๆ ละ 12 ชัว่โมง ระบบ 3 
ผลดั ๆ ละ 8 ชัว่โมง การหมุนผลดัในแต่ละระบบจะมีขอ้เสียแตกต่างกนัไป แต่ไม่ว่าจะหมุนผลดั 
ด้วยระบบใดก็ตาม การทาํงานเป็นผลดัลว้นแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนงานทั้ งส้ิน ทาํให้มี 
โอกาส สัมผสัส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพในแต่ละวนันานเกินไป  ซ่ึงโดยปกติค่ามาตรฐาน ความ
ปลอดภยั ต่าง ๆ มกัจะกาํหนดออกมาสาํหรับระยะเวลาการทาํงานปกติ คือ 7-8 ชัว่โมง ต่อวนั
เท่านั้น19 
  ฟิลลิปปา แกนเดอร์ (Phillippa Gander) ไดอ้ธิบายถึงความสัมพนัธ์ของการ 
ทาํงานเป็นผลดัไวว้่า การทาํงานเป็นผลดัจะไปรบกวนวงจรชีวภาพของร่างกาย วงจรการนอนหลบั 
มีผลต่อชีวิตครอบครัวและสงัคม ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภยั ถา้บุคคลเหล่าน้ีไม่ 
สามารถปรับตวัได ้จะทาํใหเ้กิดปัญหาทางสุขภาพอยา่งเร้ือรังตามมาได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความแตกต่าง 
ของสถานการณ์ของแต่ละบุคคล ดงัแสดงไวใ้นแผนภาพท่ี 120 
 
 
 

                                                     
17 สุธรรม  นนัทมงคลชยั. (2538). พยาบาลชาย : วถิีชีวติการทาํงาน  ปัญหาและการปรับตวั.หนา้ 6-9 
18 Rutenfranz J, Kanuth P. ในไพฑูรย ์ สุทรสินธ์ุ.(2542). ปัญหาสุขภาพจิตในสถานประกอบอาชีพ.  

หนา้ 207-211. 
19 Van gool. W.A & Mirmiran.N.(1995). In Morehouse R.L. Shiftwork: The Special Challenges for 

Women. pp. 532-535. 
20 Gander, P.H. (1997). Sleep, Health, and Safety: Challwnges in a 24-hour society.  

from http://www.cawthron.org.nz. 

DPU



 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  2.1   วงจรการทาํงานเป็นผลดั 

 
จะเห็นไดว้า่ การทาํงานเป็นผลดัจะส่งผลกระทบต่อผูป้ฏิบติังานในหลาย ๆ ดา้น ดงัน้ี 
1. ผลกระทบต่อการนอนหลบั 

 ในภาวะปกติการนอนหลบัจะเกิดเป็นลาํดบั เร่ิมจากอาการง่วงซึม (drowsiness) จนถึง 
การหลบัสนิท (deep sleep)  ซ่ึงวงจรการหลบั-ต่ืนน้ีมีลกัษณะเป็นจงัหวะชีวภาพ (biological rhythm) 
หน่ึงของร่างกาย โดยปกติแลว้ภายในร่างกายของมนุษยมี์อวยัวะมากกว่า 100 ชนิดท่ีเป็นจงัหวะ 
ชีวภาพ คือ มีจงัหวะการทาํงานเป็นรอบ ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 24 ชัว่โมง เรียกว่า เซอร์คาเด่ียนริท่ึม 
(Circadian rhythm) เช่น อุณหภูมิ การทาํงานของระบบหวัใจ ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบ
ต่อมไร้ท่อ เป็นตน้ การทาํงานของอวยัวะต่าง ๆ เหล่าน้ีจะเพิ่มข้ึนในตอนกลางวนัและลดลง ใน
ตอนกลางคืน การต่ืนนอนโดยนาฬิกาปลุก ม้ืออาหาร ซ่ึงการทาํงานของอวยัวะต่างๆ เหล่าน้ี จะ
สัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเปรียบเสมือนตวักาํหนดเวลา เช่น การเปล่ียนแปลงจากกลางวนั ไปเป็น
กลางคืน การต่ืนนอนโดยนาฬิกาปลุก ม้ืออาหาร ซ่ึงการทาํงานของอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย เหล่าน้ี
จะเพิ่มข้ึนในตอนกลางวนัลดลงในตอนกลางคืน  เป็นการสะสมพลงังานและพกัผ่อน เพื่อ

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลแต่ละคน 
Individual, situational differences 

รบกวนเวลา 
Disturbed clock 

รบกวนการนอน 
Disturbed sleep 

รบกวนครอบครัว, สังคม 
Disturbed family, social life 

ผลท่ีเกิดข้ึนรวดเร็ว ต่อสุขภาพ
อนามยั, ความปลอดภยั 

Acute effect on health, safety 

การเผชิญกบัปัญหาท่ีไม่ 
มีประสิทธิภาพ Ineffective coping 

ปัญหาสุขภาพอนามยัซ่ึงเร้ือรัง 
Chronic health problem 

การเปล่ียนแปลงของการทาํงาน 
Shiftwork DPU
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เตรียมพร้อมท่ีจะทาํงานต่อไปในวนัรุ่งข้ึน แต่การทาํงานเป็นผลดัเป็นการทาํงานในช่วงเวลา ท่ีผิด
ไปจากปกติ ทาํให้มีการเปล่ียนแปลงในวงจรการหลบั-ต่ืน เพราะพนกังานตอ้งทาํงานในขณะ ท่ี
ร่างกายและจิตใจอยูใ่นช่วงของการนอนหลบั (sleep phase) จึงเกิดความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่าง 
ตารางเวลาของกิจกรรม (ทาํงาน,นอนหลบั) กบัการเปล่ียนแปลงข้ึนลงของหนา้ท่ีของอวยัวะต่าง ๆ 
ทาํใหว้งจรการหลบั-ต่ืนของบุคลากรท่ีทาํงานเป็นผลดันั้นหลุดออกจากวงจรอ่ืน ๆ ของจงัหวะชีวภาพ 
อย่างกระทนัหัน นั่นคือ วงจรการหลบั-ต่ืนไม่ไดข้ึ้นลงสอดคลอ้งกบัวงจรอ่ืน เช่น อุณหภูมิของ 
ร่างกาย การหลัง่ฮอร์โมน การทาํงานเป็นผลดัโดยเฉพาะผลดักลางคืนจะไม่มีความสอดคลอ้งกบั 
การดาํเนินชีวิตของคนในสังคมทัว่ไป คือ ไม่สามารถนอนไดใ้นเวลาปกติ คือ ช่วงเวลากลางคืน ซ่ึง
เป็นเวลาการนอนท่ียาวและมีคุณภาพ ระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 7.5-8 ชัว่โมงก่อนการทาํงาน ในตอน
เชา้ ระยะเวลาการนอนท่ียาวนานกวา่ 8 ชัว่โมงหลงัจากเลิกงานในผลดับ่าย และระยะเวลา ประมาณ 
4-6 ชัว่โมงในผลดักลางคืน จากการศึกษาของกอร์ดอนและคณะ21 (Gordon,NP. et al) พบว่า 
ผูป้ฏิบติังานผลดัดึกสามารถนอนหลบัไดเ้พียง 2-4 ชัว่โมงเท่านั้น ซ่ึงนอ้ยกว่าระยะเวลา การนอน
หลบัตามปกติ เน่ืองจากการนอนกลางวนัซ่ึงเป็นเวลาท่ีจะตอ้งต่ืนในวงจรการหลบั-ต่ืน นอกจากน้ี
แลว้ยงัทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงของวงจรอ่ืนในร่างกายท่ีมีผลต่อการนอนหลบัของบุคลากรท่ีทาํงาน
เป็นผลดัร่วมดว้ย เช่น อุณหภูมิของร่างกายจะสูงข้ึนในระหว่างเวลากลางวนัและตํ่าลง ในเวลา
กลางคืน แต่ในคนท่ีทาํงานเป็นผลดั อุณหภูมิสูงในระหว่างเวลากลางวนั ทาํให้เกิดอาการ เฉ่ือยชา
ในเวลาทาํงานในตอนกลางคืน และส่งผลต่อการนอนหลบัในเวลากลางวนั อาการเหล่าน้ี จะถูกพบ
หลงัจากทาํงานไปหลายอาทิตยห์รือหลายเดือน22 
 นอกจากน้ีแลว้ ระบบฮอร์โมน ระบบประสาทส่วนกลาง ซ่ึงจะมีการหลัง่สารเคมีชนิด 
หน่ึงท่ีมีความสาํคญัในจงัหวะชีวภาพของร่างกาย เช่น เมลาโตนิน (Melatonin) จะมีความสัมพนัธ์ 
กบัวงจรการหลบั-ต่ืน ซ่ึงระดบัเมลาโตนินจะตํ่าลงในช่วงเวลากลางวนัและสูงในช่วงเวลากลางคืน 
สารน้ีจะช่วยในการนอนหลบัอยา่งดีในตอนกลางคืน จึงทาํใหบุ้คลากรท่ีตอ้งทาํงานในผลดักลางคืน 
เกิดความเฉ่ือยชาเม่ือตอ้งอยูใ่นสภาวะท่ีตอ้งต่ืน23  

นอกจากน้ีแลว้การนอนหลบัในช่วงเวลากลางวนัจะมีการรบกวนจากแสงสว่างและเสียง
จากการจราจรและเสียงรอบขา้งท่ีเกิดในชีวิตประจาํวนั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการนอนในเวลากลางวนั  
ทาํให้คุณภาพการนอนในกลางวนัไม่ดี การเพิ่มความถ่ีของการต่ืนทาํให้หลบัไม่สนิท มีการ นอน

                                                     
21 Gordon, N.P., Clearly, P.D., Parker, C.E.(1968). The prevalence and health Impact of shiftwork. 

pp. 1225-1228. 
22 Koki. K.(1985). Heallth and related problems of shiftworkers. Shiftwork and Related Issues  in 

Asian Countries. pp. 43-55. 
23 Morshead, D.M.(2001). Stress and Shiftwork. from http://www.Principalhealthnews.htm.  
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หลบัในช่วงเวลาสั้น ๆ ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการทาํงานท่ีต่อเน่ืองกนัในผลดักลางคืน หรือมี ช่วงพกั
สั้น ๆ ในระหว่างการเปล่ียนผลดั โดยเฉพาะบุคลากรท่ีตอ้งทาํงานในผลดักลางคืนพบกบั ปัญหา
การนอนหลบัร้อยละ 35-55  

2. ผลกระทบต่อการทาํงาน 
 การทาํงานเป็นผลดัโดยเฉพาะผลดัดึก ทาํใหมี้การปรับเปล่ียนวงจรการหลบั-ต่ืน ซ่ึง

ไม่สอดคลอ้งกบัจงัหวะชีวภาพของการทาํงานของอวยัวะอ่ืนๆ ในร่างกาย เช่น อุณหภูมิของร่างกาย  
ทาํใหก้ารนอนหลบัเป็นไปไดไ้ม่เตม็ท่ี ประกอบกบัระยะเวลาการทาํงานเป็นผลดัติดต่อกนัหลายวนั 
ทาํให้ร่างกายเกิดความเหน่ือยลา้ ประสิทธิภาพในการทาํงานกลางคืนลดลง อีกช่วงคือบ่ายโมงถึง 
บ่ายสามโมง โดยเฉพาะประสิทธิภาพเก่ียวกบัความระมดัระวงั ประสาทสัมผสัและความเคล่ือนไหว 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอุบติัการณ์ของการเกิดอุบติัเหตุ มกัเกิดข้ึนบ่อย คือ หลงัเท่ียงคืนถึงแปดโมงเชา้ 
โดยพบว่ามีอาการหลบัใน (micro sleep) และอุบติัเหตุท่ีพบไดใ้นกลุ่มท่ีทาํงานเป็นผลดั โดยเฉพาะ 
ผลดักลางคืน อาการง่วงหลบัในมีผลต่อประสิทธิภาพของการทาํงานรวมถึงทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุได้24 

3. ผลกระทบต่อความอยากอาหาร 
 การเปล่ียนเวลาทาํงาน การนอนหลบัจะมีผลกระทบต่อความอยากอาหาร การ

ทาํงาน ในผลดักลางคืนอาจเป็นสาเหตุในการเปล่ียนแปลงลาํดบัและความถ่ีของม้ืออาหาร ทาํให้
บุคลากรไดรั้บอาหารในเวลาท่ีไม่เหมาะสม พบว่า พนกังาน ท่ีทาํงานเป็นผลดัรับประทาน อาหาร
นอ้ย ในตอนกลางคืน อาจเน่ืองมาจากไม่อยากบริโภคอาหารในเวลาท่ีแตกต่างจากเวลา อาหารปกติ 
ในขณะท่ีบางคนอาจจะรับประทานอาหารมากและมกัรับประทานอาหารท่ีมี ประโยชน์นอ้ย และ 
ยงัพบว่าพนกังานท่ีทาํงานเป็นผลดัมกัจะด่ืมกาแฟเพื่อช่วยกระตุน้ใหร่้างกาย ต่ืนตวัในขณะทาํงาน 
ในเวลากลางคืน ซ่ึงการด่ืมกาแฟจะเพิ่มความเส่ียงต่อการพฒันาของแผล ในกระเพาะอาหาร25 

4. ผลกระทบต่อครอบครัวและสงัคม 
 การทาํงานเป็นผลัดมีผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวและสังคม เน่ืองจากเวลา 

ทาํงานและเวลาพกัผ่อนของบุคลากรท่ีทาํงานเป็นผลดัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของสังคม 
ทัว่ ๆ ไป ทาํให้พนักงานท่ีทาํงานเป็นผลดัจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัครอบครัว เพื่อน สังคม เช่น การใช ้
เวลาว่างกบัสมาชิกในครอบครัว ความรู้สึกของการเป็นครอบครัวและเพศสัมพนัธ์น้อยกว่าเม่ือ 

                                                     
24 นุกลู  ตะบูนพงศ.์ (2536). ผลกระทบของการทํางานเป็นผลดั. ใน : การนอนหลบัและความผดิปรกต ิ

ของการนอนหลบั.หนา้ 85-92. 
25 Saskatchewan Labour. (2001). Health Hazards. In : Managing Shiftwork. from http://www. 

Labour.gov.sk.ca/safety/shiftwork 4 htm. 
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เปรียบเทียบกบัคนท่ีทาํงานกลางวนัอยา่งเดียว นอกจากน้ีแลว้พนกังานท่ีทาํงานเป็นผลดัมีปัญหา ใน
เร่ืองโอกาสท่ีจะฝึกอบรมเพ่ือการพฒันาความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล 
 2.  การทาํงานท่ีหนกัมาก 
 การทาํงานหนกัในท่ีน้ีมีทั้งการทาํงานใน 2 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 
                        1. การทาํงานหนกัในเชิงปริมาณ กล่าวคือ มีงานท่ีตอ้งทาํมากเกินไป  การท่ีตอ้ง 
ทาํงาน 2 หน้าท่ีในขณะเดียวกนั คือ เป็นทั้งผูป้ฏิบติังานและคุมงานดว้ย การท่ีตอ้งทาํงานทุก ๆ 
อยา่งในแผนก การทาํงานล่วงเวลาคร้ังละหลาย ๆ ชัว่โมง 
                        2. การทาํงานหนกัในเชิงคุณภาพ กล่าวคือ พยาบาลประจาํหอ้ง ไอ.ซี.ย.ู26  จะตอ้ง 
รับผิดชอบชีวิตคนป่วยในขั้นท่ีวิกฤติ ประกอบกบัจาํนวนผูป่้วยท่ีมีจาํนวนมากและมีอาการตั้งแต่ 
เลก็นอ้ยจนถึงอาการหนกัขั้นวิกฤติ  ทาํใหเ้ห็นถึงลกัษณะงานของพยาบาลส่วนใหญ่เป็นงาน ท่ีหนกั
ตอ้งยกผูป่้วย  เขน็ หรือลากอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีนํ้ าหนกัตั้งแต่นอ้ยไปจนถึงมาก  การทาํ หตัถการ  
การกูชี้พผูป่้วยดว้ยท่าทางท่ีไม่เหมาะสม  การยนืทาํงานเป็นเวลานานและตอ้งทาํงานดว้ย ความเร่ง
รีบแข่งกบัเวลาและการท่ีพยาบาลในห้องผ่าตดัตอ้งยกหรือเคล่ือนยา้ยวสัดุส่ิงของท่ีมีนํ้ าหนักเป็น
ประจาํมากกวา่ร้อยละ 10 และนํ้ าหนกัของวสัดุส่ิงของท่ียกหรือเคล่ือนยา้ยจะมีนํ้ าหนกั มากกว่า 4.5 
กิโลกรัมข้ึนไป  รวมถึงการยกของท่ีมีนํ้ าหนกัเกิน 16 กิโลกรัม27

 

 3.  การยนืทาํงานเป็นเวลานาน 
 นอกจากท่ีกล่าวมาในลกัษณะการทาํงานของพยาบาล 2 ขอ้ ดงักล่าวขา้งตน้แลว้  การ
ท่ีตอ้งยนืเป็นเวลานาน ถือเป็นลกัษณะการทาํงานของพยาบาลดว้ย และรวมไปถึงการนัง่ท่ีไม่ได ้
มีการพิงหลงั ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดอาการปวดหลงัได้28  และเม่ือพยาบาลเกิดการตั้งครรภ ์ จะทาํใหมี้การ 
เปล่ียนแปลงของรูปร่าง ทอ้งมีการขยายขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสุดทา้ยของการ 
ตั้งครรภ ์ ทาํใหค้วามสมดุลของร่างกายลดลง  ความคล่องแคล่ว  ความกระฉบักระเฉง  ซ่ึงจะส่งผล 
กระทบต่อการทาํงานได ้
 จึงเห็นไดว้่าลกัษณะการทาํงานของพยาบาลก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพยาบาลได ้
เช่นกนั  เช่น  เม่ือพยาบาลท่ีตั้งครรภต์อ้งยกของท่ีมีนํ้ าหนกั  จะไม่สามารถดึงวตัถุนั้นเขา้มาใกลก้บั 

                                                     
26 เวณิกา  กาํลงัเอก และสุนทร  ศุภพงษ.์ (2544).แนวโน้มการเกดิโรคจากการประกอบอาชีพ. หนา้ 329-

365. 
27 พิมพพ์รรณ  ศิลปะสุวรรณ  และเบญจมาศ  หล่อสุวรรณ. (2543). ความเส่ียงทางสุขภาพและความปลอดภัย 

ในการปฏิบัตกิารพยาบาล . หนา้ 151-156. 
28 อุษพร  ชวลิตนิธิกลุ,  เนตรทราย  รุ่งเรืองธรรม  และฟาริดา  อิบราฮิม. (2539). “การสาํรวจอาการปวดหลงั 

จากการปฏิบติัวิชาชีพของพยาบาลไทย”.  วารสารความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม.หน้า 57-66. 

DPU



 

 

36 

ลาํตวัได ้ ทาํให้จุดศูนยถ่์วงเล่ือนไปขา้งหนา้มากข้ึน  กลา้มเน้ือหลงัทาํงานมากข้ึนเพื่อรักษาความ 
สมดุลยข์องโครงสร้างของร่างกาย  หลงัส่วนล่างตอ้งรับนํ้ าหนกัมากข้ึน  เกิดความตึงเครียดท่ีหลงั 
มากเกินไป ทาํใหเ้กิดอาการปวดหลงั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพยาบาลท่ีตั้งครรภไ์ดม้ากดว้ย 

2.3.2   กาํหนดเวลาในการทาํงาน 
   ลกัษณะการทาํงานของพยาบาลนั้น  ถือไดว้่าเป็นงานท่ีหนัก  ซ่ึงการทาํงานท่ี 
หนกันั้น มีทั้งการทาํงานหนกัในเชิงปริมาณ กล่าวคือ มีงานท่ีตอ้งทาํมากเกินไป  การทาํงานหลาย 
หนา้ท่ีในขณะเดียวกนั เช่น ตอ้งปฏิบติังานช่วยเหลือผูป่้วย  จ่ายยาตามห้องผูป่้วย  ตอ้งคุมแม่บา้น  
คนงาน และการทาํงานหนกัในเชิงคุณภาพ  เช่น พยาบาลท่ีอยูป่ระจาํห้อง ไอ.ซี.ย.ู  ท่ีตอ้งยกเขน็ 
ผูป่้วย หรือลากอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีนํ้ าหนักมาก  พยาบาลจึงตอ้งรับผิดชอบต่อหน้าท่ีเป็น 
อยา่งมาก  จึงไม่เหมือนกบับุคลากรอาชีพอ่ืน  เพราะพยาบาลตอ้งดูแลผูป่้วยตลอดเวลา  ทาํให้เวลา 
ในการทาํงานแตกต่างจากอาชีพอ่ืน  ไม่ว่าจะเป็นอาชีพในภาคเอกชน  เวลาในการทาํงานส่วนใหญ่ 
กจ็ะเร่ิมเวลา 09.00 น. นาฬิกา  เลิกงานเวลา 17.00 นาฬิกา  และหยดุงานในวนัอาทิตย ์ ส่วนอาชีพ ท่ี
อยูใ่นหน่วยงานสังกดัภาครัฐ  เวลาในการทาํงานก็จะเร่ิมเวลา 08.30 นาฬิกา  เลิกงานในเวลา 16.30 
นาฬิกา  และหยุดงานในวนัเสาร์-อาทิตย ์ ซ่ึงแตกต่างกบัวิชาชีพพยาบาลท่ีเวลาการทาํงาน จะ
แบ่งเป็นช่วงเวลาหรือเรียกว่าเป็นกะหรือเป็นผลดั  โดยกาํหนดเวลาดงักล่าวนั้นเร่ิมตั้งแต่ ช่วงท่ี 1  
เวลาทาํงานเร่ิมตั้งแต่ 7.00 นาฬิกา ถึง 15.00 นาฬิกา  ช่วงท่ี 2  เวลาทาํงานเร่ิมตั้งแต่  15.00 นาฬิกา 
ถึง 23.00 นาฬิกา  และช่วงท่ี 3  เร่ิมทาํงานตั้งแต่  23.00 นาฬิกา  ถึง 7.00 นาฬิกา  ของวนัรุ่งข้ึน  
เสาร์-อาทิตย ์ หากมีเวรก็ตอ้งเขา้มาทาํงานดว้ย29  ซ่ึงจะเห็นไดว้่า  เวลาการทาํงานของพยาบาลนั้น 
ไม่เหมือนกบัอาชีพ ทัว่ไป และในบางคร้ังยงัจะตอ้งทาํงานถึง 2 ช่วง ติดต่อกนั ทาํใหเ้วลาใน การ
พกัผ่อนไม่เพียงพอ  เหตุก็เน่ืองมาจากจาํนวนบุคลากรทางการพยาบาลในภาครัฐมีจาํนวนน้อย  
เพราะพยาบาลส่วนใหญ่ เม่ือจบจากสถาบนัการศึกษาของรัฐจะตอ้งใชทุ้นการศึกษาโดยการทาํงาน 
ในโรงพยาบาลท่ีอยูใ่นสังกดัของรัฐท่ีให้ผลตอบแทนนอ้ย  เม่ือทาํงานเป็นพยาบาลในโรงพยาบาล 
ของรัฐจนครบ  ก็จะออกไปทาํงานในโรงพยาบาลเอกชนท่ีใหผ้ลตอบแทนมากกว่า  และสาเหตุหลกั 
อีกประการหน่ึงท่ีทาํให้พยาบาลของภาครัฐ  ออกไปทาํงานในโรงพยาบาลเอกชน  ก็เน่ืองจาก 
ปัจจุบนัพยาบาลวิชาชีพ  เหล่าน้ีมิไดเ้ป็นขา้ราชการ  เป็นแต่เพียงลูกจา้งชัว่คราวหรือพนกังาน  เงิน
รายได้จากมหาวิทยาลัย  ทาํให้พยาบาลภาครัฐมีน้อย  เวลาทาํงานท่ีแบ่งเป็นช่วงเวลาต่าง ๆ 

                                                     
29  คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล.( 2547,16 กนัยายน ).การขอความอนุเคราะห์ 

ข้อมูลเพือ่ทาํวทิยานิพนธ์. ศธ.0517.07/15537. 
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ก่อใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเครียดซ่ึงลว้นส่งผลกระทบสุขภาพอนามยัของพยาบาล ท่ี
มีครรภแ์ละทารกในครรภด์ว้ย  เป็นตน้ 

2.3.3    ความเส่ียงภยัจากการทาํงานของแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภ ์
 โรงพยาบาลเป็นสถานท่ีท่ีจดัไดว้่ามีความเส่ียงสูง เพราะมีส่ิงคุกคามต่อสุขภาพ 
ของบุคลากรทางการแพทยเ์ป็นอยา่งมาก และส่งผลใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ในช่วงการตั้งครรภ์ ส่ิงคุกคามเหล่าน้ีจะมีผลต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของทารกท่ีอยู่ใน 
ครรภ์ได ้ส่ิงคุกคามเหล่าน้ีแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดว้ยกนัคือ อนัตรายจากปัจจยัทางกายภาพ 
อนัตรายจากสารเคมี อนัตรายทางชีวภาพ และอนัตรายจากความเครียด ซ่ึงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 30 
 1.   อนัตรายจากปัจจยัทางกายภาพ 

  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการทาํงาน ไดแ้ก่ เสียง ความร้อน รังสี และ 
คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า ท่าทางในการทาํงาน  เป็นตน้ 

  รังสีและคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
  รังสีให้ประจุ (Ionizing Radiation) สร้างมาจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมี 
ความถ่ีสูง ซ่ึงประกอบดว้ยอนุภาคท่ีไม่มีประจุ เช่น รังสีเอก็ซ์หรือรังสีแกมมา และอนุภาคท่ีมีประจุ 
(อนุภาคแอลฟ่าหรืออนุภาคเบตา้) รังสีให้ประจุน้ีมีผลกระทบต่อหน้าท่ีในการเจริญพนัธ์ุทั้งใน 
ผูห้ญิงและชายหญิงตั้งครรภจึ์งควรหลีกเล่ียงจากรังสีใหป้ระจุและสารกมัมนัตรังสี เพราะการไดรั้บ 
รังสีใหป้ระจุท่ีมากเกินไป อาจจะทาํอนัตรายทาํใหพ้ฒันาการของทารกท่ีอยูใ่นครรภมี์ความผดิปกติไป 
มีความพิการแต่กาํเนิด ปัญญาอ่อน เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวในวยัเด็กและอาจเกิดมะเร็งในส่วน    
ต่าง ๆ ได ้
 คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าความถ่ีสูงเป็นรังสีท่ีไม่ใหป้ระจุ ไดถู้กนาํมาใชก้นัอยา่ง 
แพร่หลายในวงการแพทย ์โรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยกีารส่ือสาร31 

 อุณหภูมิ 
 การสัมผสัอุณหภูมิร้อนหรือเยน็มากเกินไปในการทาํงาจะมีผลกระทบต่อ 
สุขภาพของ  ผูห้ญิงได ้เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีร้อนหรือเยน็มากเกินไปจะทาํใหเ้กิดความอ่อนเพลีย เป็น

                                                     
30 International Occupational Safety and Health Information Centre (CIS). (2000). And, nursing. 

International Hazard Datasheets on Occupation. from http://www.ilo.org/public/english/protection/ 
safework/cis/products/hdo/pdf/aid-nursing.pdf. 

31 Barrentt, V and Phillips. (1995).J.A. Reproductive Health in the American Workplace.  pp. 40-48. 
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ลม และอุณหภูมิในร่างกายตํ่าเกินไป32 แต่ผลของความร้อนจากการทาํงานต่อการตั้งครรภย์งั ไม่มี
ขอ้มูลท่ีชดัเจนนกั พบว่า หญิงตั้งครรภท่ี์มีไข ้จะมิอุณหภูมิในร่างกายเกิน 38.9 องศาเซลเซียส อาจ
ส่งผลใหเ้พิ่มความเส่ียงของการแทง้เองหรือก่อใหเ้กิดความพิการแต่กาํเนิดได้33 และการทาํงาน ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีมีอุณหภูมิตํ่าอาจจะมีผลกระทบต่อการตั้งครรภเ์พียงเลก็นอ้ย34 

  เสียง 
  เสียงเป็นสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีพบได้บ่อยในโรงงานทอผ้า 
โรงพยาบาล และสถานประกอบการอ่ืนๆ ซ่ึงการสัมผสัเสียงท่ีดังเป็นเวลานานจะมีผลต่อการ 
สูญเสียการไดย้ิน จากการศึกษาวิจยั พบว่า การสัมผสักบัเสียงดงัเป็นเวลานานจะมีผลกระทบ ต่อ
สุขภาพทั้ งร่างกายและจิตใจ มีการขาดงานมากข้ึน เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มข้ึน และมีผล 
กระทบต่อการตั้งครรภไ์ด ้35 

 การยศาสตร์หรือเออร์โกโนมิคส์ 
 การยศาสตร์เป็นการศึกษาเก่ียวกบัความพอดีระหว่างส่ิงแวดลอ้มในการ 
ทาํงานและการทาํงานต่อสภาพทางร่างกายและความสามารถของคนงาน36 ปัญหาทางเออร์โกโนมิคส์  
ท่ีมีผลต่อสุขภาพการตั้งครรภ์ ไดแ้ก่ ท่าทางในการทาํงานท่ีไม่ถูกตอ้ง การยกของหนัก ระยะเวลา 
ในการหยดุพกัท่ีจาํกดั และการเคล่ือนไหวในท่าทางใดท่าทางหน่ึงเป็นเวลานาน เป็นตน้ โดยปกติแลว้ 
การปวดหลงัเป็นภาวะท่ีพบไดใ้นหญิงตั้งครรภ์ แต่ทั้งน้ีก็อาจจะมีสาเหตุมาจากการทาํงานได ้
เช่นเดียวกนั และจะยิง่มีอาการมากข้ึน เม่ืออายคุรรภเ์พิ่มมากข้ึน 
  ในผูห้ญิงท่ีไม่ไดต้ั้งครรภ ์จุดศูนยถ่์วงของร่างกายจะอยูบ่ริเวรดา้นหนา้ของ 
กระดูกสันหลงัในระดบัเดียวกบัไตทั้งสองขา้ง แต่ในผูห้ญิงตั้งครรภ ์ครรภท่ี์มีขนาดใหญ่ข้ึน ทาํให ้
จุดศูนยถ่์วงของร่างกายเล่ือนไปอยู่บริเวณดา้นหน้า ทาํให้ความสมดุลยข์องร่างกายลดลง กระดูก 
สันหลงัมีความตึงเครียดมากข้ึน การเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกายในขณะตั้งครรภ ์ทาํให้กลา้มเน้ือ 

                                                     
32 Misner, S.T., Hewitt, J.B., and Levin, P.F. (2000). from http:///www.hc.sc.gc.ca/ 

Canusa/papers/usa/english/occupat.htm. 
33 นเรศร  สุขเจริญ. (2542). การทาํงานขณะมคีรรภ์.  
34 Pregnancy and Reproductive Hazards in the Workplace: Physical and Biological Hazads. (2000). 

from http:///www.ehs.ucdavis.edw/ftpd/sftynet/5n_107.pdf. 
35 Hartikainen A, Sorri M, Anttonen H, Tuimala R. Laara E. (1994).Effect of occupational noise on 

the course and outcome of pregnancy. Scand J Work and Environ Health. pp. 444-450. 
36Occupational Health Clinics for Ontario Workers Inc. Ergonomics & Pregnancy. (1998). from 

http://www.Chcow.on.ca/resourses/handbooks/ergonomics pregnance/ergonomics and pregnancy.pdf. 
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อุง้เชิงกรานขยายมากข้ึนเพื่อรองรับกบัขนาดอุง้เชิงกรานท่ีขยายออก ขอ้ต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะกระดูก 
สันหลงัมีการแยกออกเพื่อปรับให้เหมาะสมกบัทารกท่ีโตมากข้ึน กลา้มเน้ือหลงัตึงมากข้ึน จึงเป็น 
สาเหตุของอาการปวดหลงัในหญิงตั้งครรภ ์
  นอกจากน้ีแลว้การท่ีตอ้งยืนทาํงานเป็นเวลานาน การนัง่ท่ีไม่ไดมี้การ พิง
หลงัการยกของหนกัจะทาํให้เกิดอาการปวดหลงัได ้เน่ืองจากขณะยกวตัถุท่ีมีนํ้ าหนกั จะมีแรงกด 
(compressiveforce) ท่ีแนวกระดูกสนัหลงั  ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบันํ้าหนกัของวตัถุนั้น คือ ถา้นํ้าหนกั 
ของวตัถุยิ่งมาก  แรงกดท่ีกระดูกสันหลงัก็จะมากข้ึนดว้ย  จากการศึกษาการยกของหนักในหญิง 
ปกติและในหญิงตั้งครรภ ์ พบว่า เม่ือหญิงปกติตอ้งยกของท่ีมีนํ้ าหนกั 4.5 กิโลกรัม จะมีแรงกดดนั 
บนหลงัส่วนล่าง 29.5 กิโลกรัม และในหญิงมีครรภ ์9 เดือน เม่ือตอ้งยกของหนกั 4.5 กิโลกรัม 
เท่ากนั  จะมีแรงกดดนับนหลงัส่วนล่าง 68 กิโลกรัม เพราะหญิงตั้งครรภท่ี์ตอ้งยกของหนกัมิใช่ 
จะตอ้งยกนํ้ าหนกัของวตัถุเพียงอยา่งเดียว ยงัตอ้งยกนํ้ าหนกัของร่างกายท่ีมีขนาดเพิ่มข้ึนดว้ย37 ถา้
หมอนรองกระดูกสันหลงัตอ้งรับแรงกดปริมาณมาก ๆ อยูเ่สมอ จะเกิดการเส่ือมสภาพ ทาํให ้ความ
หนาของหมอนรองกระดูกสันหลงั (disc space) ถูกลงขนาดใหแ้คบลง จะส่งผลใหเ้กิด ความเคน้ 
(stress) ในปริมาณท่ีสูงมากผดิปกติข้ึนในฟาเซท จอยท ์(Facet joints) ซ่ึงมีปลาย ประสาทรับความ
เจบ็ปวดอยู ่ทาํใหเ้กิดอาการปวดบริเวณหลงัส่วนล่างได้38 และถา้หญิงตั้งครรภ ์นั้นมีอาการปวดหลงั
อยูแ่ลว้ จะทาํใหอ้าการปวดหลงันั้นเป็นมากข้ึน ซ่ึงพบว่ามากกว่าร้อยละ 50 ของหญิงตั้งครรภจ์ะมี
อาการปวดหลงัเน่ืองจากการทาํงานอยูแ่ลว้ สมาคมแพทยอ์เมริกนั (American Medical Women’s 
Association) ไดแ้นะนาํวา่หญิง ตั้งครรภไ์ม่ควรยกของหนกัเกิน 10-12 กิโลกรัม39 
  นอกจากน้ีอาการปวดหลงัมกัเกิดจากท่าทางการยกท่ีไม่ถูกวิธี  ซ่ึงวิธีการยก 
ของหนกัท่ีถูกตอ้ง คือ ให้ยกของท่ีมีนํ้ าหนกัเขา้มาชิดกบัลาํตวัของผูท่ี้ทาํการยกใหม้ากท่ีสุดและให ้
ลาํตวัส่วนบนตั้งตรงมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้จะทาํให้แรงกดและแรงเฉือนท่ีหมอนรองกระดูก สัน
หลงันอ้ยลงเป็นการป้องกนัอาการบาดเจบ็ท่ีหลงัส่วนล่างได ้ เพราะโดยปกติแลว้จุดศูนยถ่์วง ของ
ร่างกายจะอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของกระดูกสันหลงับริเวณไตทั้ง 2 ขา้ง แต่ถา้ยกวตัถุโดยใหว้ตัถุ อยู่
ห่างจากลาํตวัของผูย้กมากเท่าไร ทาํให้ผูย้กตอ้งโน้มตวัไปขา้งหน้ามากข้ึน กลา้มเน้ือหลงัตอ้ง 

                                                     
37 Tapp, L.M. (2001). Pregnancy and Ergonomics: Potential Hazards and Key Safeguards. SAFETY 

NEWS. from http;www.Ets.uidaho.edu/safety/newsletter/Safety News March 2001.Pdf. 
38 สุทิน  อยูสุ่ข. (2545). กลศาสตร์ชีวภาพในการทํางาน . หนา้ 2 -77. 
39 American Medical Women’s Assn.(1993). Position Paper on Pregnancy During Schooling, 

Trantning, and Early Practice Years. from http://www.Amwa-doc.org/publiccations/Position_Papers/ 
pregnancyhtm. Htm. 
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ทาํงานมากข้ึนเพื่อรักษาท่าทางใหอ้ยูใ่นลกัษณะเดิม มีการยดืเหยยีดขอ้ต่ออยา่งเตม็ท่ี จุดศูนยถ่์วง จะ
เล่ือนไปขา้งหนา้มากข้ึน จะยิ่งทาํให้มีแรงกดบนหมอนรองกระดูกเพ่ิมมากข้ึน และถา้ตอ้งทาํงาน 
ในลกัษณะน้ีเป็นเวลานาน จะมีโอกาสเกิดอนัตรายต่อหมอนรองกระดูกสันหลงัและอาจเกิดการ 
เคล่ือนของหมอนรองกระดูก (herniated disc) น้ีออกไปจากภาวะปกติได้40 
 นอกจากน้ีแลว้ ท่าทางในการทาํงาน ภาระทั้งหลายเหล่าน้ี ยงัส่งผลกระทบ ต่อการ
ตั้งครรภไ์ดเ้ช่น การแทง้เอง การคลอดก่อนกาํหนด ทารกนํ้ าหนกัตวันอ้ย เป็นตน้  จากการศึกษา ของ 
โฟลแลค อี.ไอ.เอม็ เซลฮุซ (Florak, EIM Ziethuis, et al.) พบว่า การยกของหนกั การทาํงาน ท่ีตอ้ง
ใชแ้รงมาก โดยเฉพาะการเคล่ือนไหวท่ีใชก้ารโน้มตวัไปขา้งหน้าในช่วงไตรมาสแรกของ การ
ตั้งครรภจ์ะมีความสมัพนัธ์กบัอตัราการแทง้เองเพ่ิมข้ึน41 และจากการศึกษาของเฮนริคเซน และคณะ 
(Henriksen, TB, et al.) พบว่า หญิงตั้งครรภท่ี์ตอ้งทาํงานสัมผสักบัปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิด ความเครียด 
เช่น การยืนทาํงานเป็นเวลานาน การยกของในท่าซํ้ า ๆ และชัว่โมงการทาํงานท่ียาว นานกว่า 8 
ชัว่โมง มีอตัราการคลอดก่อนกาํหนดเพิ่มข้ึน42 

1. อนัตรายจากสารเคมี 
 การทาํงานท่ีตอ้งสัมผสักบัสารเคมีทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อหญิงตั้งครรภเ์ป็นอยา่งมาก 

มีงานมากมายหลายประเภทท่ีตอ้งสัมผสักบัสารเคมีทุกวนั ซ่ึงบางคนอาจจะสัมผสักบัสารเคมีเพียง 
ชนิดเดียวหรือมากกวา่หน่ึงชนิดกไ็ด ้ ซ่ึงสารเคมีเหล่าน้ีทาํใหเ้กิดความผดิปกติในระดบัยนี และอาจ 
ส่งผลกระทบต่อทารกท่ีอยูใ่นครรภท์าํให้เกิดความผดิปกติได ้ สารเคมีส่วนใหญ่ท่ีถูกนาํมาใช ้ ใน
สถานท่ีทาํงาน คือ อินทรียสารตวัทาํละลาย เช่น เบนซิน (Benzen)  ไกลคอล อีเธอร์ (Glycal Ethers)  
เมททิล อีเธอร์ (Methyl Ethyl Ketone)  ไอโซโพรพริว แอลกอฮอล ์(Isopropyl Alchol) เป็นตน้  ใน
ระหวา่งตั้งครรภ ์ถา้หญิงตั้งครรภไ์ดรั้บสารเคมีเหล่าน้ีจะมีความเส่ียงสูงต่อการแทง้เอง43 

                                                     
40 University of Illinois at Urbana-Champaign Division of Rehabilitation-Education. (2001). Services. 

Body Mechanics for a Working Back. from http://www.rehab.unic.Edu/beckwith/patraining/back. Html.  
41 Florak, E.I.M. Ziethuis, G.A., Pellegrino, J.E.M.C., and Rolland, R. (1993). “Occupational phtsical 

activity and the occurance of spontaneous abortion”. International Journal of Epidemiology. pp.878-884. 
42 Henriksen TB, Hedegaard M, Secher NS&Wilcox AJ.(1995). Standing at work and preterm 

delivery. Br J Obstet Gynaecol . pp.66-73. 
43 Lipscomb, J. A., Fenster, L., Wrensch, M., Shusterman, D., & W\Swan, S. “Pregnancy outcomes in 

women potentially exposed to occupational solvents and women working in the electronics industry”. Journal 
of Occupational Medicine.  pp. 597-604. 
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 ในสถานบริการทางสุขภาพ บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล และ       
นกัเทคนิคทางการแพทย ์อาจจะตอ้งสัมผสักบัสารเคมีเหล่าน้ี ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อพนัธุกรรมได ้
รวมทั้งการสัมผสักับรังสีเอ็กซเรยแ์ละสารกัมมนัตรังสีด้วย  โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ท่ีตอ้ง 
ทาํงานสมัผสักบัสารเคมีเหล่าน้ีเป็นประจาํ  
 เป็นท่ีทราบกนัดีว่า สารท่ีใชใ้นการฆ่าเช้ือและยาหลายชนิดมีความเป็นพิษสูง จาก 
การศึกษาวิจยัของซีลีวาน เอส.จี.และคณะ (Selevan, S.G., et al.) พบว่า พยาบาลท่ีตอ้งทาํงานสัมผสั 
กบัยาตา้นมะเร็งจะมีอาการแทง้เองสูง44 และจากการศึกษาของซอร์เรล-คูซิโซล จ็อบ-สไปร่า และ
อีสตริน-บีฮาร์ (Saurel-cuzizolles, Job-Spira, and Estryn-Behar) พบว่า พยาบาลท่ีทาํงานสัมผสั กบั
ยาตา้นมะเร้งจะมีความเส่ียงต่อการตั้งครรภใ์นปีกมดลูกมากข้ึน45 

2.  อนัตรายทางชีวภาพ 
 ปัจจยัทางชีวภาพหรือโรคติดเช้ือเป็นภาวะอนัตรายท่ีเกิดกบับุคลากรทางการแพทยท่ี์

ตอ้งสมัผสักบัผูป่้วยโดยตรง การทาํงานในหอ้งทดลองท่ีตอ้งสัมผสัอุปกรณ์ท่ีมีเช้ือโรค หรือสาร คดั
หลัง่ของผูป่้วย การสัมผสักบัเช้ือไวรัสในขณะตั้งครรภ ์เช่น ไวรัสตบัอกัเสบบี และซี หัดเยอรมนั 
ไซโตเมกะโลไวรัส ไวรัสภูมิคุม้กนับกพร่อง (เอช็ ไอ วี ) เป็นตน้  ซ่ึงเช้ือเหล่าน้ีสามารถถ่ายทอดไป 
ยงัทารกท่ีอยูใ่นครรภ ์และอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายแก่ทารกในครรภไ์ด ้

 การติดเช้ือโรคหดัเยอรมนั 
 การติดเช้ือหดัเยอรมนั (Rubella) ยงัคงเป็นปัญหาท่ีพบไดบ่้อย หญิงตั้งครรภท่ี์ไดรั้บ
เช้ือ น้ีในระยะแรกของการตั้งครรภ ์จะทาํใหเ้กิดการแทง้เองหรือมีความพิการแต่กาํเนิดของทารกท่ี
อยู ่ในครรภป์ระมาณร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตามลาํดบั หรืออาจจะเกิดกลุ่มอาการติดเช้ือหดั
เยอรมนั แต่กาํเนิด (Congenital Rubella Syndrome) ซ่ึงประกอบดว้ยการหูหนวก หวัใจพิการแต่กาํเนิด 
ตอ้กระจก    ตอ้หินและปัญญาอ่อน 

 การติดเช้ือไวรัสภูมิคุม้กนับกพร่อง (เอช็ ไอ ว)ี  
 การติดเช้ือไวรัสภูมิคุม้กนับกพร่อง (Human Immunodeficiency Virus) เป็นปัญหาท่ี 
สาํคญัในขณะน้ี หญิงตั้งครรภท่ี์มีการติดเช้ือเอช็ไอวีเป็นบวก ทารกแรกเกิดร้อยละ 50 จะมีผลเลือด 

                                                     
44 Selevan, S. G., Lindbohm M.-L., Hornung, R.W., & Hemminhi, K. Misner, S.T., Hewitt, J.B., and 

Levin, P.F.(2000). from http://www.hc.sc.gc.ca/ Canusa/papers/usa/english/occupat.htm. 
45 Saurel-Cubizolles, M.J., Job-Spira, N., & Estryn-Behar, M. (1993). In Misner, S.T. Women And 

Occupational Health. from http://www.hc.sc.gc.ca/canusa/papers/usa/english/occupat.htm. 
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เป็นบวกดว้ย โดยไดรั้บเช้ือน้ีผา่นทางรก และพบวา่ร้อยละ 50 ของทารกท่ีติดเช้ือน้ีตั้งแต่อยูใ่นครรภ ์
มกัจะเสียชีวิตจากการติดเช้ือน้ีภายใน 2 ปี เด็กท่ีติดเช้ือน้ีในช่วงปีแรกมกัพบว่า จะมีภาวะภูมิคุม้กนั 
บกพร่อง มีการติดเช้ือแบคทีเรีย ปอดอกัเสบเร้ือรัง ทอ้งเสีย และมกัจะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซอ้น 
เช่น ปอดอกัเสบ ซ่ึงอาจจะมีการติดเช้ือไซโตเมกะโลไวรัสร่วมดว้ย46 

 การติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบี 
 เช้ือไวรัสตบัอกัเสบบีติดต่อไดท้างเลือดหรือสารคดัหลัง่ท่ีมีเช้ือเหล่าน้ีอยู ่เช่น การร่วมเพศ 
หรือในระหวา่งคลอด หญิงตั้งครรภท่ี์มีผลแอนติเจนเป็นบวก มีโอกาสถ่ายทอดเช้ือน้ีไปยงัทารก ได้
ถึงร้อยละ 70-90 และพบว่าร้อยละ 85-90 ของทารกท่ีมีโอกาสเป็นพาหะนาํโรค และมากกว่า ร้อย
ละ 25 จะเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งตบัหรือตบัแขง็ 

 การติดเช้ือไวรัสไซโตเมกะโลไวรัส 
 การติดเช้ือไวรัสไซโตเมกะโลไวรัสในผูใ้หญ่มกัจะติดต่อท่างการหายใจและทางเดิน 
ปัสสาวะทารกท่ีไดรั้บเช้ือน้ีมกัเกิดภาวะพิการศรีษะลีบ  ความพิกาารทางสติปัญญาและกลา้มเน้ือ 
ความผดิปกติของระบบประสาทเก่ียวกบัการไดย้นิ เป็นตน้ การติดเช้ือน้ีในโพรงมดลูก ทาํให ้ทารก
แรกคลอดมีอาการเซ่ืองซึม หายใจลาํบากและบางรายอาจมีอาการชกัได้47 

 3.  อนัตรายจากความเครียด 
 ความเครียดเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในร่างกายท่ีทาํให้คนตอ้งปรับตวัให้เขา้กบั 
อิทธิพลการเปล่ียนแปลง การเรียกร้องตอ้งการ และความบีบคั้นกดดนัต่างๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สังคม ความเครียดเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในระดบัต่าง ๆ เพื่อให้คนสามารถปรับตวัไดก้บั 
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคน ความเครียดและความลา้เป็นความกดดนัทางดา้นร่างกาย ดงันั้น 
ความเครียดและความลา้จึงหมายถึง ความกดดนัทั้งทางร่างกายและจิตใจ ท่ีทาํให้บุคคลท่ีทาํงาน 
ไดรั้บผลกระทบจนทาํใหร่้างกายและจิตใจเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางเส่ือมลง48 

                                                     
46 Noman, A.B., Eric, V.M., and Paul C.(1997). Obstetrics and the Newborn Am illustrated. 

Textbook (3 rd ed.). pp.294-312. 
47 Ahlfors K, Harris S, Ivarsson S, Svanberg L. ใน นเรศร  สุขเจริญ. (2542).  การทาํงานขณะมคีรรภ์.  
48 จรวยพร  ธรณินทร์. (2545). ความเครียดและความล้าในการทํางาน.หนา้ 195-248. 
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 ความเครียดและความลา้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ความเครียดและความลา้ทางกาย (Physiological stress and fatigue) เป็นความเครียด 

และความลา้ท่ีเกิดจากตวักระตุน้ท่ีกระทาํต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ เช่น ความร้อน แสง 
เสียง สารเคมี เช้ือโรค หรือเกิดจากความตอ้งการทางร่างกายเอง เช่น ความหิว ความตอ้งการขบัถ่าย 
และความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 
                   2.  ความเครียดและความลา้ทางจิตใจ   (Psychological stress and fatigue) เป็น 
ความเครียด และความลา้ท่ีเกิดจากเร่ืองราวท่ีมากระทบจิตใจ ทาํให้เกิดความทุกขท์รมานทางใจ  
เช่น การสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรัก การท่ีตอ้งทาํอะไรฝืนความรู้สึกของตนเอง เป็นตน้ 

 สาเหตุของความเครียดแบ่งออกเป็น 6 ประการ คือ 
1. สภาพแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัเรา ทั้งทางดา้นกายภาพ ชีวภาพ และสงัคมซ่ึงจะมีผลทั้ง 

ทางตรงและทางออ้ม 
                   2.  องคป์ระกอบทางดา้นจิตใจ เป็นสาเหตุท่ีสาํคญัและก่อให้เกิดความเครียดมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ อารมณ์และความรู้สึก สถานการณ์ท่ีประสบอยู่ท่ีทาํให้เกิดปฏิกิริยาในจิตใจ เช่น ทาํให้เกิด 
ความไม่พอใจ เกิดความขดัแยง้ในจิตใจ เป็นตน้ ประสบการณ์ชีวิต เป็นส่วนท่ีรวมเอาเหตุการณ์    
ต่าง ๆ  ทางจิตท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหน่ึง ซ่ึงมีระยะยาวต่อสุขภาพจิตของบุคคลนั้นได ้

             3. งาน เช่น งานหนกั งานเส่ียง งานจาํเจ 
                  4. แรงกดดนัทางสงัคม เช่น การมีหน้ีสิน เพื่อน สถานะทางสงัคม ค่านิยม ศีลธรรม 
                   5.  สัมพนัธภาพและพฤติกรรมท่ีมีต่อบุคคลอ่ืน และพฤติกรรมการแสดงออก มีผล 
กระทบต่อคนเราจนทาํใหเ้กิดความเครียดได ้

              6. ทางสรีรวิทยาหรือดา้นกายภาพ สาเหตุใหญ่ๆ ท่ีสาํคญั คือ 
                   6.1  ปัจจยัท่ีเป็นมาแต่กาํเนิด เช่น ความพกิารทางร่างกาย 

                       6.2  ประสบการณ์ชีวิตซ่ึงเกิดมาในช่วงต่าง ๆ ของชีวิต และบางคร้ังเหตุการณ์ท่ี    
เกิดข้ึนกจ็ะสร้างวิกฤติการณ์ข้ึนได ้อนัเป็นผลทาํใหเ้กิดความเครียด 
                       6.3  จงัหวะทางชีวภาพในร่างกายของมนุษยเ์รา ซ่ึงประกอบไปดว้ยอวยัวะต่าง ๆ ท่ี
ทาํงานสัมพนัธ์กนัอย่างซับซ้อน ซ่ึงการทาํงานดงักล่าวน้ี จะมีจงัหวะในตวัของมนัเองเพื่อ ให้
ร่างกายเกิดภาวะสมดุล ถา้หากเกิดความผดิพลาดจะทาํใหเ้สียสมดุลไป กจ็ะทาํใหเ้กิดความเครียด ข้ึน 
                       6.4 การนอนหลบัเป็นระบบหน่ึงของร่างกายท่ีเกิดข้ึนเพื่อรักษาสมดุล หากการ นอน
หลบัถูกรบกวนกจ็ะทาํใหเ้กิดความเครียดได ้ซ่ึงหากบุคคลมีความเครียด การนอนหลบัของ บุคคลก็
จะมีวงจรท่ีไม่สมบูรณ์ 
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                      6.5  การโภชนาการ ผูท่ี้ไดรั้บการโภชนาการท่ีไม่ดี   เช่น  คนอว้นหรือผอมเกินไป     
กเ็ป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดความเครียดได ้

                  6.6  ลกัษณะท่าทางท่ีปรากฏเก่ียวกบักลา้มเน้ือและผวิหนงัและการทรงตวั เช่น การเดิน  
ยนื นัง่ นอน วิ่ง ถือวา่เป็นสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดได ้
                      6.7  ความเม่ือยลา้ เป็นภาวะท่ีร่างกายสูญเสียอาํนาจในการตอบสนอง ซ่ึงเกิดมาจาก 
การตอ้งกระทาํส่ิงใดๆ เป็นระยะเวลานานๆ 
                       6.8  ความตึงเครียดของกลา้มเน้ือมีส่วนสัมพนัธ์กบัความตึงเครียดท่ีเกิดกบัจิตใจอยา่ง   
มาก 
                       6.9  เช้ือโรค เป็นตวัการท่ีคอยรบกวนการทาํงาน หรือระบบโครงสร้างร่างกาย    ทาํให ้
การรักษาสมดุลทางชีวะภาพสูญเสีย 

6.10 โรคภยัจากการปรับตวั เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบักระบวนการปรับภายในร่างกายมนุษย ์
เช่น โรคเบาหวานซ่ึงเกิดจากความผดิปกติจากการทาํงานในการหลัง่ฮอร์โมนอินซูลิน  เป็นตน้49 

 ความเครียดจากการทาํงานอาจเกิดจากรูปแบบการทาํงาน เช่น การทาํงานเป็นผลดั 
ท่าทางในการทาํงาน เป็นตน้ การทาํงานกบัเคร่ืองจกัร การทาํงานท่ีตอ้งออกแรงมาก ความเครียด 
ทางจิตใจ ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม เช่น ความร้อนหรือความเยน็ท่ีมากเกินไป เสียง ซ่ึงความเครียดจาก 
การทาํงานเหล่าน้ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายจากการตั้งครรภไ์ด ้

                                                     
49 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์. เล่มเดิม.  
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บทที ่3 

มาตรทางกฎหมายในการคุ้มครองการใช้แรงงานหญงิซ่ึงเป็นพยาบาลมคีรรภ์ 
ในหน่วยงานของรัฐตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมารดาของ 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ  และกฎหมายต่างประเทศ 

 

 การพิจารณากาํหนดมาตรการใหค้วามคุม้ครองสุขภาพพยาบาลหญิงมีครรภท่ี์ปฏิบติังาน
ในโรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกาํหนดมาตรการทางกฎหมายนั้น สมควรท่ีจะไดมี้
การศึกษาและพิจารณากฎหมายของประเทศต่าง ๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั เพื่อเป็นแนวทางใน
การพิจารณากาํหนดกฎหมายท่ีเหมาะสม เป็นธรรมและสามารถใชบ้งัคบัได ้ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจ 
สงัคม การเมืองการปกครอง และสภาพแวดลอ้มของประเทศไทยต่อไป 
 
3.1 การคุ้มครองแรงงานหญงิซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภ์ตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ 
 

องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ก่อตั้งใน ปี 
ค.ศ. 1919 โดยสนธิสัญญาแวร์ซายส์ (Treaty of Versailles) มีภารกิจหลกั 3 ประการคือ (1) บรรเทา
ความยากจนดว้ยการสร้างงาน (2) คุม้ครองแรงงาน (3) ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และ
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ50 โดยการรับรองอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศตลอดจนขอ้
แนะต่าง ๆ ท่ีกาํหนดมาตรฐานในสาขาสงัคมและแรงงาน 

ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญา (Convention) ถือว่าเป็นรูปแบบหน่ึงของ
กฎหมายระหว่างประเทศ ซ่ึงมีความแขง็แกร่งในแง่ความผกูพนัในการบงัคบัใชซ่ึ้งต่างจากกฎหมาย
ระหว่างประเทศในรูปแบบอ่ืน เช่น ขอ้แนะ (Recommendation) กล่าวคือ เม่ือประเทศสมาชิกให้
สัตยาบนัอนุสัญญาแลว้ ก็จะมีพนัธะผกูพนัตอ้งนาํขอ้บญัญติัในอนุสัญญาไปปฏิบติั ตามขั้นตอน 
ต่าง ๆ โดยอาจกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ (Constitution) หรือออกเป็นกฎหมายลูก (Subordinate 
Legislation) ในรูประดบัต่าง ๆ  กไ็ด ้ส่วนขอ้แนะจะเป็นขอ้ตกลงระดบัลูกท่ีเกิดข้ึนภายใตก้รอบของ

                                                           
50 สาํนกังานองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศฝ่ายภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิก. (2541). บริการเพือ่ภูมิภาค.  
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อนุสัญญาหรือองคก์ารระหว่างประเทศ ขอ้แนะมกัจะมีเน้ือหาในการกาํหนดนโยบาย การออก
กฎหมาย และวิธีการนาํไปปฏิบติัในรายละเอียดภายใตเ้ง่ือนไขท่ีประเทศสมาชิกจะสามารถปฏิบติัได ้

มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศในการให้ความคุม้ครองมารดามีเหตุปัจจยัจากความ
ตั้งใจขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศท่ีจะใหค้วามคุม้ครองมารดาท่ีทาํงานทั้งในระยะก่อคลอด
และหลงัคลอด จึงไดเ้กิดอนุสัญญาฉบบัแรกว่าดว้ยเร่ืองการใหค้วามคุม้ครองมารดา ซ่ึงไดรั้บเอามา
ใชใ้นปี ค.ศ. 1919 ซ่ึงขอบเขตของอนุสัญญาฉบบัน้ีให้นาํมาใชก้บัลูกจา้งหญิงทุกคนท่ีอยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ กาํหนดใหมี้การลาพกัคลอดได ้ 12 สัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือส่วนหน่ึงก่อนคลอด และอีกส่วนหน่ึงหลงัคลอด การไดรั้บค่าจา้งในระหว่างลาพกัคลอด
โดยผา่นทางกองทุนประกนัสังคม การไดรั้บบริการทางแพทยฟ์รี มีขอ้หา้มอยา่งชดัเจนในเร่ืองการ
ไล่ออกลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภ ์และในระหว่างการลาพกัคลอด51 ต่อมาในปี ค.ศ. 1952 ไดมี้การนาํเอา
อนุสัญญาว่าดว้ยเร่ืองการใหค้วามคุม้ครองมารดา มาทบทวนใหม่ โดยมีการเพ่ิมรายละเอียดมากข้ึน
ไปอีก จึงไดอ้อกมาเป็น อนุสัญญาฉบบัท่ี 103 ว่าดว้ยเร่ืองการใหค้วามคุม้ครองมารดา (ทบทวน) 
อนุสัญญาฉบบัน้ีไดเ้พิ่มรายละเอียดมากข้ึน ในเร่ืองขอบเขตของอนุสัญญา ใหใ้ชก้บัลูกจา้งหญิงทุก
คนท่ีอยูใ่นภาคอุตสาหกรรมและไม่ใช่ภาคอุตสาหกรรม ลูกจา้งหญิงในภาคเกษตรกรรม รวมทั้ง    
ผูห้ญิงท่ีรับงานมาทาํท่ีบา้น ระยะเวลาในการลาพกัคลอดอยา่งนอ้ยท่ีสุดไม่ตํ่ากว่า 12 สัปดาห์        
ขอ้หา้มในการไล่ออกในระหว่างการลาพกัคลอด ใหมี้เวลาพกัเพื่อใหน้มบุตร52 มาตรฐานเหล่าน้ีได ้ 
ถูกใชม้าเป็นเวลา 50 ปี โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง ต่อมาสภาพการณ์แวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป มีการ
ยอมรับและสนบัสนุนผูห้ญิงทาํงานมากข้ึน และยอมรับว่ามีผูห้ญิงจาํนวนมากนอกจากตอ้งทาํงาน
แลว้ยงัตอ้งรับผิดชอบครอบครัวดว้ย การยอมรับว่าสิทธิของความเป็นแม่เป็นสิทธิอย่างหน่ึงใน
สนธิสัญญาระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ทาํให้องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศไดต้ดัสินใจท่ีจะทบทวน
อนุสญัญาฉบบัท่ี 103 ข้ึนใหม่ จึงไดมี้อนุสัญญาว่าดว้ยการคุม้ครองมารดาฉบบัท่ี 183 ข้ึนมาใหม่ ซ่ึง
ไดรั้บเอามาใชใ้นปี ค.ศ. 200053 ซ่ึงรายละเอียดของอนุสัญญาและขอ้แนะว่าดว้ยเร่ืองการคุม้ครอง
ความเป็นมารดาฉบบัต่าง ๆ  มีดงัต่อไปน้ี 

 

                                                           
51 International Labour Organization. (2002). R 3 Maternity Protection Recommendation 1919.       

from http ://www. ilolex.htm.  
52 International Laour Organization. (2002). R 103 Maternity Protection Recommendation 1952.  

from http :// www. ilolex.htm.  
53 International Labour Organization.(2002). R191 Maternity Protection Recommendation 2000.    

from http ://www.ilolex.htm.  
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ก.  อนุสัญญาฉบับที ่ 103  ว่าด้วยการคุ้มครองมารดา ปี ค.ศ.1952 (C 103 Maternity Protection 
Convention   (Revised), 1952)54 

 1)   ขอบเขตการบงัคบัใช ้
 วตัถุประสงคข์องอนุสญัญาฉบบัน้ีใหใ้ชก้บัผูห้ญิงท่ีทาํงานในภาคอุตสาหกรรมทุก
ประเภท รวมถึงอุตสาหกรรมเหมืองแร่  การต่อเรือ  การขนส่งสินคา้โดยทางรถ  ทางเรือ  ทางรถไฟ  
ทางเคร่ืองบิน  การผลิตและการส่งกระแสไฟฟ้า  งานดา้นเกษตรกรรม  งานบริการสาธารณะทุก
ประเภท  งานบนัเทิงต่าง ๆ เป็นตน้  รวมทั้งผูห้ญิงท่ีรับงานไปทาํท่ีบา้น  และผูห้ญิงท่ีรับจา้งทาํงาน
บา้น  โดยไม่คาํนึงถึงอาย ุ เช้ือชาติ  สญัชาติ  ศาสนา  ไม่วา่จะแต่งงานหรือไม่  ในกรณีท่ีไม่แน่ใจวา่
งานชนิดนั้นอยูใ่นความครอบครองของอนุสญัญาฉบบัน้ีหรือไม่  ใหเ้จา้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูต้ดัสิน  
หลงัจากท่ีไดมี้การปรึกษากบัตวัแทนขององคก์รลูกจา้งและนายจา้งแลว้ 
 2)     การลาพกัคลอด 
 ผูห้ญิงทุกคนท่ีอยู่ภายใตอ้นุสัญญาฉบบัน้ีไดรั้บสิทธิลาพกัคลอดอย่างนอ้ยท่ีสุด 12 
สัปดาห์  ซ่ึงรวมถึงระยะเวลาในการลาพกัคลอดท่ีเป็นภาคบงัคบั  ระยะเวลาในการลาพกัหลงัคลอด
น้ีอาจจะถูกสัง่การโดยกฎหมายแห่งชาติหรือบทบญัญติัอ่ืน ๆ แต่ทุกคนตอ้งไดสิ้ทธิลาพกัคลอดอยา่ง
นอ้ย   ท่ีสุด 6 สัปดาห์  ส่วนท่ีเหลือของระยะเวลาในการลาพกัคลอดอาจจะนาํมาเป็นการพกัก่อน
คลอดหรือต่อจากการส้ินสุดการลาพกัคลอดท่ีเป็นภาคบงัคบัก็ได ้ ลูกจา้งหญิงตอ้งนาํใบรับรอง
แพทยห์รือใบรับรองอ่ืนท่ีเหมาะสมท่ีไดก้าํหนดวนัท่ีคาดวา่จะครบกาํหนดคลอดมาแสดงต่อนายจา้ง 
การลาพกัก่อนคลอดอาจจะถูกขยายได ้  เน่ืองจากวนัท่ีคลอดจริงล่าชา้กว่าวนัท่ีคาดว่าจะคลอดหรือ
ในกรณีท่ีมารดาเจ็บป่วยเน่ืองจากการตั้งครรภ ์ และระยะเวลาในการลาพกัหลงัคลอดก็จะไม่ถูกลดลง  
ในกรณีท่ีมารดาเจ็บป่วยเน่ืองจากการคลอด ลูกจา้งหญิงมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการขยายวนัลาพกัหลงั
คลอด  ซ่ึงระยะเวลาสูงสุดถูกกาํหนดโดยเจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
                    3)    การใหน้มบุตร 
 ผูห้ญิงหน่ึงคนมีสิทธิหน่ึงคร้ังหรือมากกว่าหน่ึงคร้ังในการพกัเพื่อดูแลและให้นม
บุตร  ระยะเวลาความถ่ีของการพกัข้ึนอยูก่บักฎหมายหรือขอ้บงัคบั  เวลาพกัน้ีจะถูกนบัเป็นเวลา
ทาํงานและไดรั้บค่าตอบแทน 
 4)    การคุม้ครองการจา้งงาน 
 การใหลู้กจา้งหญิงออกจากงานเน่ืองจากการลาพกัคลอดถือวา่เป็นการผดิกฎหมาย 
 
 
                                                           

54 อุษพร  ชวลิตนิธิกลุ,  เนตรทราย  รุ่งเรืองธรรม  และฟาริดา  อิบราฮิม.  เล่มเดิม. 
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ข.  ข้อแนะที ่95  ว่าด้วยการคุ้มครองมารดา ปี ค.ศ. 1952 (R95 Maternity Protection 
Recommendation, 195255 

 ขอ้เสนอแนะฉบบัน้ีเกิดข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอแนะแนวทางใหป้ระเทศภาคี
ของอนุสญัญาฉบบัท่ี 103  สามารถกาํหนดรายละเอียดของพนัธกรณีใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีระบุ
ไวใ้นอนุสญัญาได ้
 1)    การลาพกัคลอด 
 ประเทศสมาชิกท่ีสามารถปฏิบติัไดแ้ละมีความจาํเป็นต่อสุขภาพของผูห้ญิง  ควรจะ
ขยายระยะเวลาของการลาพกัคลอดตามอนุสัญญาว่าดว้ยคุม้ครองมารดาเป็น 14 สัปดาห์ ผูบ้ริหาร
ควรจะมีอาํนาจในการพิจารณาขยายการลาพกัคลอดเป็นรายบุคคล  โดยอาศยัใบรับรองแพทย ์ เป็น
หลกัเกณฑใ์นการขยายเวลาในการลาพกัคลอด 
                   2)   การใหน้มบุตร 
  เวลาในการหยดุพกังานโดยรวมเพ่ือใหน้มแม่ควรจะถูกขยายออกเป็นอยา่งนอ้ยท่ีสุด
หน่ึงชัว่โมงคร่ึงระหวา่งการทาํงานในแต่ละวนั  การกาํหนดความถ่ี และความยาวของการพกัเพื่อให้
นมบุตรควรจะระบุไวใ้นใบรับรองแพทยห์รือใบรับรองอ่ืนท่ีเหมาะสม ในสถานประกอบการหรือ
สถานท่ีทาํงานควรจะจดัใหมี้สถานท่ีท่ีอยูใ่กลก้บัท่ีทาํงานเพ่ือใหน้มบุตรหรือดูแลทารก  พร้อมทั้งมี
อุปกรณ์ในการให้นมบุตรท่ีมีความสะอาดถูกสุขอนามยั  และควรจะมีเจา้หน้าท่ีท่ีมีคุณวุฒิท่ี
เหมาะสมในการดูแลเดก็ 
 3)    การคุม้ครองสุขภาพ 
 หญิงตั้งครรภห์รือใหน้มบุตรควรจะถูกหา้มไม่ใหท้าํงานกลางคืน  ทาํงานล่วงเวลา 
และควรจะมีการวางแผนเก่ียวกบัชัว่โมงการทาํงานเพื่อให้หญิงตั้งครรภห์รือให้นมบุตร  สามารถ
พกัผอ่นไดเ้พียงพอ  การทาํงานท่ีมีความเส่ียงหรืออาจจะมีความเส่ียงหรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
ของมารดาและทารก เช่น การท่ีตอ้งยก  ดึง  ลากของท่ีมีนํ้ าหนกัมาก  การทาํงานท่ีก่อให้เกิด
ความเครียดทางกายเกินควร  รวมถึงการยืนเป็นเวลานาน  การทาํงานท่ีตอ้งการความสมดุลของ
ร่างกายเป็นพิเศษ  การทาํงานกบัเคร่ืองจกัรท่ีมีความสั่นสะเทือน เป็นตน้ ควรจะถูกหา้มในระหว่าง
ตั้งครรภแ์ละจนกระทัง่อยา่งนอ้ยท่ีสุดสามเดือนหลงัจากคลอดและอาจจะมากกว่านั้น  ถา้ลูกจา้ง
หญิงนั้นตอ้งให ้  นมบุตร  ลูกจา้งหญิงท่ีตอ้งทาํงานสัมผสักบัความเส่ียงเหล่าน้ีควรจะไดรั้บสิทธิให้
ยา้ยไปทาํงานอ่ืนท่ีไม่ทาํให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพของเธอโดยไดรั้บค่าตอบแทน  สิทธิในการยา้ย
งานน้ีควรจะมีเหตุผลทางการแพทยท่ี์เหมาะสมเป็นราย ๆ ไป  เช่น ธรรมชาติของงานน้ีทาํใหเ้กิด
อนัตรายต่อสุขภาพของมารดาและทารกได ้
                                                           

55 อุษพร  ชวลิตนิธิกลุ,  เนตรทราย  รุ่งเรืองธรรม  และฟาริดา  อิบราฮิม. เล่มเดิม. 
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 4)    การคุม้ครองการจา้งงาน 
 ในหน่วยงานท่ีสามารถปฏิบติัได ้  ระยะเวลาก่อนคลอดและหลงัคลอดท่ีไดรั้บการ
คุม้ครองจากการใหอ้อกตามอนุสัญญาว่าดว้ยการคุม้ครองมารดาจะถูกขยายออกโดยใหเ้ร่ิมจากวนัท่ี
นายจา้งไดรั้บการแจง้ผลการตั้งครรภข์องลูกจา้งหญิงจากใบรับรองแพทยจ์นกระทัง่อยา่งนอ้ยท่ีสุด
หน่ึงเดือนหลงัจากส้ินสุดระยะเวลาลาพกัคลอด ยกเวน้ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรท่ีตอ้งถูกใหอ้อกจาก
งาน เช่น ลูกจา้งหญิงมีความผดิร้ายแรง  สถานประกอบการนั้นปิดกิจการหรือการส้ินสุดสญัญาการจา้ง
งาน เป็นตน้  ในระหว่างท่ีลูกจา้งไม่อยูจ่ากงานตามกฎหมายทั้งก่อนและหลงัคลอด  ควรจะไดรั้บ
สิทธิท่ีกลบัมาทาํงานเดิมหรืองานท่ีมีการจ่ายค่าตอบแทนเท่าเทียมกนักบังานเดิมเม่ือกลบัมาทาํงาน 
 กล่าวโดยสรุป อนุสญัญาฉบบัท่ี 103 ปี ค.ศ. 1952  และขอ้แนะท่ี 95  วา่ดว้ยการใหค้วาม
คุม้ครองมารดาน้ีเป็นมาตรฐานในการใหค้วามคุม้ครองมารดาทั้งในระยะก่อนและหลงัคลอด  โดยมี
ขอบเขตการบงัคบัใชก้บัผูห้ญิงในงานทุกประเภท  เพื่อใหไ้ดรั้บสิทธิในการพกัคลอดอยา่งนอ้ย 12 
สัปดาห์ สิทธิหยดุพกัระหว่างทาํงานเพ่ือใหน้มบุตร  ใหค้วามคุม้ครองดา้นสุขภาพและการคุม้ครอง
การจา้งงาน  เพื่อใหลู้กจา้งหญิง มีครรภมี์คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
ค. อนุสัญญาฉบับที ่ 149  ว่าด้วยบุคลากรทางการพยาบาล ปี ค.ศ.1977 (C149 Nursing Personnel 

Convention 1977)56 
 

 จากการประชุมขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศท่ีนครเจนีวาในวนัท่ี 1 มิถุนายน 
ค.ศ. 1977  ว่าดว้ยเร่ืองบุคลากรทางการพยาบาล  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับว่าบทบาทของบุคลากรทางการ
พยาบาลก็คือ เป็นผูป้ฏิบติังานในดา้นสุขภาพ  ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการใหก้ารพยาบาล ป้องกนัโรคและ
ฟ้ืนฟูสภาพแก่ประชาชนจากการสังเกตสถานการณ์ของบุคลากรทางการพยาบาลในหลายประเทศ 
ขณะนั้น พบว่า มีความขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิ และมีบุคลากรท่ีมีอยูไ่ม่สามารถใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ไดอ้ยา่งสูงสุด ซ่ึงถือว่าเป็นอุปสรรคในการพฒันาบริการสุขภาพใหมี้ประสิทธิภาพ และ
บุคลากรทางการพยาบาลถือว่าเป็นอาชีพหน่ึงท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของมาตรฐานทัว่ไปตาม
อนุสัญญาและขอ้แนะขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศท่ีไดว้างมาตรฐานทัว่ไปในเร่ืองการจา้ง
งานและสภาพการทาํงาน เช่น ในเร่ืองการไม่ถูกเลือกปฏิบติั ความมีอิสระในความสัมพนัธ์และสิทธิ
ในการต่อรองระหวา่งลูกจา้งกบันายจา้ง  ชัว่โมงการทาํงาน วนัหยดุงาน การลาศึกษาต่อ ความมัน่คง
ทางสังคมและสวสัดิการทางสังคม  การคุม้ครองมารดา และการคุม้ครองสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน 

                                                           
56 International Labour Organization. (2002). C 149 Nursing Personal Convention, 1477.                 

from http://www.ilo.org 
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เป็นตน้ แต่เน่ืองจากลกัษณะงานของวิชาชีพพยาบาลมีลกัษณะพิเศษ จึงไดมี้การออกมาตรฐานท่ีมี
ความเฉพาะเจาะจงกบับุคลากรทางการพยาบาลใหส้อดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีทางดา้นสุขภาพ ซ่ึง
ในการออกมาตรฐานเหล่าน้ีไดมี้การร่วมมือกบัองคก์ารอนามยัโลก หน่วยงานสาธารณะ (public 
sector) ซ่ึงมีฐานะเป็นนายจา้งของบุคลากรทางการพยาบาล จึงควรมีบทบาทในการปรับปรุงสภาพ
การจา้งงานและการทาํงานของบุคลากรทางการพยาบาล 
 จากการประชุมในคร้ังน้ี อนุสญัญาฉบบัท่ี 149 วา่ดว้บเร่ืองบุคลากรทางการพยาบาล
ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ สมยัประชุมท่ี 63 เม่ือวนัท่ี 
21 มิถุนายน ค.ศ.1977 และไดมี้ประเทศสมาชิกขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศไดใ้หส้ตัยาบนั
กบัอนุสญัญาฉบบัน้ีทั้งหมด 36 ประเทศ 
 อนุสญัญาฉบบัท่ี 149  น้ีถือไดว้า่เป็นกฎหมายแม่บท ซ่ึงเป็นแนวทางในการออกกฎหมาย
ของประเทศต่าง ๆ ท่ีจะนาํเอาไปใชใ้นการออกกฎหมายเก่ียวกบับุคลากรทางการพยาบาล 
 การใหค้วามคุม้ครองสุขภาพของพยาบาลนั้น เป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสภาพการ
ทาํงานและความปลอดภยัในการทาํงาน ซ่ึงในอนุสญัญาฉบบัน้ีมิไดร้ะบุถึงสภาพการทาํงานและ 
สวสัดิการของบุคลากรทางการพยาบาลไวอ้ยา่งละเอียด แต่เป็นการกาํหนดนโยบายอยา่งกวา้ง ๆ ไว้
วา่ บุคลากรทางการพยาบาลควรจะมีสภาพการทาํงานท่ีดีอยา่งนอ้ยท่ีสุดควรจะเทียบเท่ากบับุคลากร
อ่ืน ๆ ในทีมสุขภาพของแต่ละประเทศไทยดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีคือ 
 1)    ชัว่โมงการทาํงาน 
 รวมถึงกฎเกณฑต่์าง ๆ ในการทาํงาน และการจ่ายค่าตอบแทน การทาํงานล่วงเวลา 
การทาํงานในชัว่โมงท่ีลาํบาก และการทาํงานเป็นผลดั  ในการจดัระบบของชัว่โมงการทาํงานเหล่าน้ี 
ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการในการให้บริการทางการพยาบาล และควรจะมีความเท่าเทียมกนัระหว่าง
บุคลากรทางการพยาบาล ทั้งในบุคลากรท่ีทาํงานประจาํและทาํงานชัว่คราว และระหว่างบุคคลท่ี
ทาํงานเต็มเวลาและทาํงานบางช่วงเวลา โดยควรคาํนึงถึงผลประโยชน์ของแต่ละบุคคลและมีการ
พิจารณาเป็นพิเศษในเร่ืองสภาพการณ์ทัว่ ๆ ไป การเดินทาง และความรับผดิชอบในครอบครัว ควร
มีมาตรการท่ีเหมาะสมในการจดัระบบการทาํงานล่วงเวลา การทาํงานในช่วงท่ียุง่ยาก และงาน  on-
call โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการทาํงานแทนบุคลากรท่ีไม่อยูห่รือลาพกั เพื่อว่าบุคคลท่ีอยูป่ฏิบติังานจะ
ไดไ้ม่มีภาระงานท่ีมากเกินไป การทาํงาน  ล่วงเวลาควรเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ  ยกเวน้ในกรณีท่ีมี
ความจาํเป็นในการดูแลผูป่้วยและไม่สามารถอาสาสมคัรไดเ้พียงพอ 
 2)    การหยดุพกั 
 รวมถึงการหยดุพกัประจาํสปัดาห์ วนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี การลาพกัคลอด การลา
ป่วย การประกนัสงัคม 
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 3)   ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
   ประเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นสมาชิกท่ีไดใ้หส้ัตยาบนักบัอนุสัญญาฉบบัน้ี  ควรจะพยายาม
ปรับปรุงกฎหมาย และบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน 
เน่ืองจากลกัษณะงานและส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานของพยาบาลนั้นมีความเป็นพิเศษจากอาชีพอ่ืน ๆ 
ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อสุขภาพอนามยัของบุคลากรทางการพยาบาลได ้เช่น  การสัมผสักบัโรค
ติดเช้ือต่าง ๆ สารเคมีท่ีอยูใ่นรูปของยา ก๊าซท่ีใชใ้นการดมสลบ การทาํงานท่ีตอ้งสัมผสักบัรังสี การ
ทาํงานกบัผูป่้วยโรคจิต เพื่อให้ความคุม้ครองสุขภาพของบุคลากรทางการพยาบาล ควรจะมี
มาตรการท่ีทาํให้บุคลากรทางการพยาบาลไม่ตอ้งสัมผสักบัความเส่ียงเหล่าน้ี แต่ถา้ไม่สามารถ
หลีกเล่ียงได ้  ก็ควรจะมีมาตรการท่ีทาํใหส้ัมผสักบัความเส่ียงน้ีนอ้ยท่ีสุด  และในขณะท่ีตั้งครรภ์
หรือในช่วงท่ีใหน้มบุตร  ก็ไม่ควรถูกจดัใหท้าํงานท่ีเส่ียงต่อการเกิดอนัตรายต่อสุขภาพของมารดา
และทารก 

ง.   ข้อแนะที ่157 ว่าด้วยบุคลากรทางการพยาบาล ปี ค.ศ. 1977  (R 157 Nursing Personnel 
Recommendation 1977) 57 

 ขอ้แนะน้ีถือว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศรูปแบบหน่ึงซ่ึงมุ่งให้ขอ้แนะนําหรือ
แนวทางในการปฏิบติัสาํหรับประเทศต่าง ๆ ในการนาํไปปรับใชโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งใหส้ัตยาบนั ขอ้
แนะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศท่ีออกโดยองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศเช่นเดียวกบัอนุสัญญา
ทางดา้นแรงงาน และขอ้แนะท่ี 157  ไดเ้กิดข้ึนเน่ืองจากตอ้งการกาํหนดรายละเอียดของการคุม้ครอง
ตามอนุสัญญา ฉบบัท่ี 149 ทั้งน้ีเน่ืองจากจุดหมายตอ้งการเสนอแนะในทางปฏิบติัเป็นสาํคญั 
บทบญัญติัของขอ้แนะฉบบัท่ี 157 น้ี จึงเป็นการขยายบทบญัญติัของอนุสัญญาฉบบัท่ี 149 ในเร่ือง
เวลาในการทาํงานและการหยดุพกั อาชีวอนามยัและความปลอดภยั การประกนัสังคมให้ละเอียด
มากยิง่ข้ึน 
 ขอ้แนะท่ี 157 ไดเ้สนอแนะว่า การจดัทาํมาตรการในเร่ืองการทาํงาน เวลาการทาํงาน 
และระยะเวลาพกั ควรจะเป็นการตกลงร่วมกนัระหว่างตวัแทนของบุคลากรทางการพยาบาลหรือ
องคก์รท่ีเป็นตวัแทนวิชาชีพในการพิจารณาเร่ืองชัว่โมงการทาํงานท่ีลาํบาล on-call duty   ซ่ึงควรจะถูก
นบัเป็นชัว่โมงในการทาํงาน ระยะเวลาพกั ตารางการทาํงาน สภาพการทาํงาน ท่ีถูกพิจารณาว่าเป็น
อนัตรายสาํหรับบุคลากรทางการพยาบาล 
 
 
 

                                                           
57 Loc.cit. 
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 1)    ชัว่โมงการทาํงาน 
 ขอ้แนะฉบบัน้ีไดเ้สนอแนะว่า  ชัว่โมงการทาํงานของบุคลากรทางการพยาบาลใน
แต่ละสัปดาห์  ไม่ควรจะมากกว่าผูป้ฏิบติังานในวิชาชีพอ่ืน  ซ่ึงโดยปกติแลว้ชัว่โมงการทาํงานอยา่ง
ต่อเน่ืองในแต่ละวนั  ไม่ควรเกิน 8 ชัว่โมง และในแต่ละสัปดาห์ ชัว่โมงการทาํงานไม่ควรเกิน 40 ชัว่โมง  
ยกเวน้ ในกรณีท่ีเป็นขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบั  หรือการตกลงร่วมกนั หรือกฎระเบียบ
ของหน่วยงาน เช่น มีงานมาก จาํนวนชัว่โมงในการทาํงาน ควรจะมีการยดืหยุน่ได ้  แต่จาํนวน
ชัว่โมงในการทาํงานแต่ละวนั เม่ือรวมกบัการทาํงานล่วงเวลาดว้ยแลว้ไม่ควรเกิน 12 ชัว่โมง  
ขอ้ยกเวน้เหล่าน้ีควรไดรั้บการอนุญาตในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินเป็นพิเศษเท่านั้น และควรจะมีเวลาพกั
รับประทานอาหาร ซ่ึงระยะเวลาในการหยดุพกัรับประทานอาหารน้ีควรจะถูกนบัรวมอยูใ่นชัว่โมง
การทาํงานปกติดว้ย ตารางการปฏิบติังานนั้นควรจะมีการแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ เพื่อว่า
พวกเขาจะไดส้ามารถจดัการเร่ืองส่วนตวั และชีวิตครอบครัวไดอ้ยา่งเหมาะสม ยกเวน้ในกรณีท่ีมี
เหตุฉุกเฉินเป็นพิเศษท่ีไม่สามารถแจง้ล่วงหนา้ไดถึ้ง 2 สปัดาห์ 
 ระยะเวลาพกัในแต่ละสัปดาห์ไม่ควรนอ้ยกว่า 48 ชัว่โมงต่อเน่ืองกนั ในกรณีท่ีมี
เหตุรบกวนทาํให้ไม่สามารถพกัต่อเน่ืองไดถึ้ง 48 ชัว่โมง แต่ก็ไม่ควรจะนอ้ยกว่า 36 ชัว่โมง 
บุคลากรทางการพยาบาลท่ีทาํงานเป็นผลดั ควรจะมีเวลาพกัระหวา่งผลดัท่ีต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกว่า 12  
ชัว่โมง 
 บุคลากรทางการพยาบาล ควรจะมีสิทธิไดว้นัหยดุพกัผอ่นประจาํปีอยา่งนอ้ยท่ีสุด
ตอ้งเท่ากบัอาชีพอ่ืนท่ีอยูภ่ายในประเทศ ซ่ึงไม่ควรนอ้ยกวา่ 4 สปัดาห์ต่อปี 
 บุคลากรทางการพยาบาลท่ีทาํงานในหน่วยงานท่ีหนกั หรือทาํงานในภาพแวดลอ้ม
ท่ีมีความเส่ียงต่อสุขภาพและความปลอดภยั ควรจะไดรั้บการลดจาํนวนชัว่โมงในการทาํงานหรือ
เพิ่มระยะเวลาในการพกั โดยปราศจากการลดค่าตอบแทน 
 2)    ค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนของบุคลากรทางการพยาบาลควรกาํหนดไวห้ลายระดบัภายใตก้ารตกลง
ร่วมกนั ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความจาํเป็นทางเศรษฐกิจและสังคม คุณวุฒิ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
ประสบการณ์การทาํงาน ความเส่ียงในการประกอบอาชีพ และเม่ือเปรียบเทียบกบัวิชาชีพอ่ืนท่ีมี
คุณวุฒิและหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีคลา้ยหรือเท่าเทียมกนั หรือยูใ่นสายงานท่ีคลา้ยกนั ควรจะมีระดบั
ค่าตอบแทนท่ีใกลเ้คียงกนัหรือพอกนั และการปรับเปล่ียนค่าตอบแทนควรจะปรับตามอตัราค่าครอง
ชีพของประเทศท่ีสูงข้ึน เพื่อท่ีจะดึงดูดใหบุ้คลากรทางการพยาบาลเหล่าน้ียงัคงอยูใ่นวิชาชีพต่อไป 
 การทาํงานล่วงเวลา  การทาํงานในช่วงเวลาท่ียุง่  การทาํงานเป็นผลดั  การอยูเ่วรตาม 
(on call) ควรไดรั้บการพิจารณาวนัหยดุ และหรือค่าตอบแทนในอตัราท่ีสูงกวา่ค่าตอบแทนปกติ 
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 3)    การลาป่วย 

 สิทธิในการลาป่วยควรจะมีความแตกต่างกนัระหวา่ง 

1. กรณีท่ีเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็จากการทาํงาน 

2. กรณีท่ีขาดงานเน่ืองจากเป็นงานท่ีมีอนัตราย  เป็นการป้องกนัสุขภาพของ

ผูป้ฏิบติังาน 

3. กรณีท่ีเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็อนัไม่ไดเ้น่ืองมาจากการทาํงาน 

  บุคลากรทางการพยาบาลท่ีไม่อยู ่ เน่ืองจากการเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็  ควรยงั

ไดรั้บสิทธิในเร่ืองการจา้งงานและการประกนัรายได ้

  บุคลากรทางการพยาบาลท่ีตั้งครรภ์หรือเป็นมารดาควรไดรั้บสิทธิประโยชน์

และการคุม้ครองตามท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นอนุสัญญาและขอ้แนะว่าดว้ยเร่ืองการคุม้ครองมารดา  โดย

พยาบาลท่ีตั้งครรภ์หรือท่ีมีบุตรเล็กไม่ควรถูกจดัให้ทาํงานท่ีเส่ียงต่อการเกิดอนัตรายต่อสุขภาพ

อนามยัทั้งของมารดาและทารก เช่น งานท่ีตอ้งการความสมดุลเป็นพิเศษ รวมทั้งงานท่ีก่อให้เกิด

ความเครียดทางกายจากการยืน  เดิน หรือนัง่เป็นเวลานาน งานท่ีตอ้งสัมผสักบัรังสี ก๊าซดมสลบ 

หรือการสมัผสักบัโรคติดเช้ือ เป็นตน้ และพยาบาลท่ีตั้งครรภค์วรไดรั้บสิทธิในการลาพกัคลอด โดย

ไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นการลาป่วยและควรมีการนาํเอามาตรการในขอ้แนะท่ีว่าดว้ยเร่ืองการจา้งงาน 

(ผูห้ญิงกบัความรับผดิชอบในครอบครัว) ค.ศ.1965 มาปรับใชก้บับุคลากรทางการพยาบาลดว้ย 

   4)    อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน 

 ประเทศสมาชิกควรจะมีการพยายามปรับกฎหมายหรือขอ้บงัคบัในเร่ืองอาชีวอนา

มยัและความปลอดภยัในการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของงานและส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน

ของพยาบาลท่ีมีความเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มการใหค้วามคุม้ครองใหก้บัพวกเขา ควรจะมีการร่วมมือกนั

ระหว่างบุคลากรทางการพยาบาลและตวัแทนองคก์รวิชาชีพในการหามาตรการในการให้ความคุม้ครอง

สุขภาพและความปลอดภยัของบุคลากรทางการพยาบาล โดยมาตรการทั้งหมดท่ีเหมาะสมควร  

สอดคลอ้งกบัขอ้แนะในเร่ืองการใหค้วามคุม้ครองสุขภาพของคนงาน  ในเร่ืองการป้องกนั  การลด  

หรือการขจดัความเส่ียงในสถานท่ีทาํงาน ซ่ึงจะมีผลต่อสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของบุคลากร

ทางการพยาบาล ตอ้งสัมผสัในขณะปฏิบติังาน  และมีการรวบรวมสถิติของโรคท่ีเกิดจากการทาํงาน 

เอาไว ้ เพื่อใหก้ารป้องกนัท่ีเหมาะสม  ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือเกิดโรคจากการทาํงานควรจะแจง้

ให้เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทราบ และผูท่ี้ไดรั้บอุบติัเหตุหรือเกิดโรคจากการทาํงานควรจะไดรั้บการ 

ชดเชย  
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 บุคลากรทางการพยาบาล ควรจะไดรั้บการตรวจสุขภาพดว้ยความใส่ใจ โดยเฉพาะ

บุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีลกัษณะงานหรือส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานมีความเส่ียงต่อสุขภาพอยา่ง

ชดัเจน ควรจะไดรั้บการตรวจทางการแพทยท่ี์เหมาะสมกบัระยะเวลาและความเส่ียงท่ีไดส้มัผสั 

 ควรจะมีมาตรการขั้นตํ่าในการป้องกนับุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีโอกาสสัมผสั

กบัความเส่ียง เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัต่าง ๆ การใหภู้มิคุม้กนัโรค ใหมี้ชัว่โมงการทาํงาน       

ท่ีสั้นข้ึน  การหยดุพกังานถ่ีมากข้ึน  การยา้ยงานชัว่คราวหรือมีวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีท่ีมากข้ึน 

ควรจะมีการใหค้าํแนะนาํกบับุคลากรทางการพยาบาลท่ีตอ้งทาํงานสัมผสักบัความเส่ียง เพ่ือลดโอกาส

ในการสัมผสักบัความเส่ียงเหล่าน้ี  และบุคคลท่ีตอ้งทาํงานสัมผสักบัความเส่ียงพิเศษเหล่าน้ีควรจะ

ไดรั้บการปรับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 บุคลากรทางการพยาบาลท่ีตั้งครรภห์รืออยูใ่นระยะใหน้มบุตรท่ีซ่ึงปกติตอ้งทาํงาน

สมัผสักบัความเส่ียงต่อสุขภาพของทั้งมารดาและทารก ควรจะไดรั้บการยา้ยงาน โดยปราศจากการ

สูญเสียสิทธิต่าง ๆ ควรใหท้าํงานท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ของพวกเขา 

 5)    การคุม้ครองทางสงัคม (Social security) 

 บุคลาการทางการพยาบาลควรจะไดรั้บการคุม้ครองทางสังคมอย่างนอ้ยท่ีสุดตอ้ง

เท่าเทียมกบัวิชาชีพอ่ืนในหน่วยงานดว้ยสาธารณสุขทั้งท่ีอยู่ในภาคเอกชนหรือทาํงานส่วนตวัท่ีอยู ่  

ภายในประเทศ  การใหค้วามคุม้ครองน้ีควรครอบคลุมทั้งระยะการทดลองงานและระยะเวลาในการ

ฝึกปฏิบติังานของบุคลากรทางการพยาบาล ซ่ึงการใหค้วามคุม้ครองน้ีควรจะคาํนึงถึงธรรมชาติของ

งานทางการพยาบาลดว้ย และควรจะมีการจดัการท่ีเหมาะสมท่ีจะทาํให้มัน่ใจในเร่ืองสิทธิและ

ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงงานและการหยุดจา้งงานชั่วคราว ระบบการ

ประกนัสังคมควรจะให้สิทธิในการเลือกแพทย ์ และสถาบนัทางการแพทยอ์ย่างเป็นอิสระ และ

บนัทึกทางการแพทยข์องบุคลากรทางการพยาบาลควรจะถูกรักษาไวอ้ย่างเป็นความลบั ควรจะมี

กฎหมายหรือขอ้บงัคบัท่ีให้มีการไดรั้บค่าชดเชยเม่ือบุคลากรทางการพยาบาลไดรั้บอุบติัเหตุหรือ

ป่วยดว้ยโรคท่ีเกิดจากการทาํงาน 

 กล่าวโดยสรุป  อนุสัญญาฉบบัท่ี 149  และขอ้แนะท่ี 157 ว่าดว้ยเร่ืองกฎหมาย

ทางการพยาบาลน้ี  ไดก้าํหนดมาตรฐานในเร่ืองสภาพการทาํงาน เวลาในการทาํงาน เวลาพกั ดา้นอา

ชีวอนามยั และความปลอดภยั การให้ความคุม้ครองมารดาโดยให้ยึดหลกัตามมาตรฐานของ

อนุสัญญาว่าดว้ยการใหค้วามคุม้ครองมารดา  การใหค้วามคุม้ครอบทางสังคม  ทั้งน้ีเพื่อใหบุ้คลากร

ทางการพยาบาลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยา่งนอ้ยตอ้งเท่าเทียมกบับุคลากรในอาชีพอ่ืน ๆ ในประเทศ 
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จ. อนุสัญญาฉบับที ่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองมารดา ปี ค.ศ.2000 (C183 Maternity Protection 
Convention, 2000)58 

 1)  ขอบเขตการบงัคบัใช ้
 อนุสัญญาฉบบัน้ีให้นาํมาใชก้บัลูกจา้งหญิงทุกคน รวมทั้งชนิดของงานท่ีเป็นงาน
อิสระ แต่อยา่งไรก็ตามประเทศสมาชิกท่ีไดใ้ห้สัตยาบนักบัอนุสัญญาฉบบัน้ี  หลงัจากท่ีไดมี้การ
ปรึกษากบัตวัแทนขององคก์รนายจา้งและลูกจา้ง  แลว้พบว่าการนาํเอาไปปฏิบติัอาจจะมีปัญหา
เน่ืองจากธรรมชาติของงานได ้  ประเทศสมาชิกสามารถท่ีจะตั้งขอ้สงวนในการจาํกดัประเภทของ
คนงานหรืองานจากขอบเขตของอนุสัญญาฉบบัน้ีได ้และประเทศสมาชิกควรจะไดมี้การรายงานถึง
เหตุผลในการจาํกดัประเภทของคนงานหรืองานจากขอบเขตของอนุสัญญาฉบบัน้ี  และควรอธิบาย
ถึงมาตรการท่ีไดน้าํมาใชเ้พื่อท่ีจะขยายบทบญัญติัของอนุสญัญาต่องานท่ีถูกจาํกดัเหล่านั้น 

2)   การลาพกัคลอด 
   ลูกจา้งหญิงท่ีอยู่ภายใตอ้นุสัญญาฉบบัน้ีมีสิทธิในการลาพกัคลอดไม่น้อยกว่า 14 
สปัดาห์  ซ่ึงระยะเวลาในการลาพกัคลอดข้ึนอยูก่บัประเทศสมาชิกแต่ละประเทศท่ีไดใ้หส้ัตยาบนักบั
อนุสัญญาฉบบัน้ี  เพื่อเป็นการใหค้วามคุม้ครองสุขภาพของมารดาและทารก การลาพกัคลอดท่ีเป็น
ภาคบงัคบั คือ 6 สัปดาห์หลงัจากคลอด นอกจากว่าจะมีการตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืนระหว่างรัฐบาล
และตวัแทนขององคก์ร นายจา้งและลูกจา้ง 
 สดัส่วนของการลาพกัผอ่นคลอดจะถูกขยายออกในกรณีท่ีวนัท่ีทารกคลอดจริงเกิน
กวา่วนักาํหนดคลอด  ซ่ึงจะไม่มีการลดส่วนของการลาพกัหลกัคลอด 
 การลาพกัในกรณีท่ีเจบ็ป่วยหรือมีภาวะแทรกซอ้น 
 ในกรณีท่ีมีการเจบ็ป่วย มีภาวะแทรกซอ้น หรือมีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะแทรกซอ้น
ท่ีเป็นผลมาจากการตั้งครรภห์รือการคลอดบุตร ลูกจา้งหญิงอาจจะไดล้าพกัก่อนหรือหลงัจากการลา
พกัคลอดไปแลว้ก็ได ้ แต่ตอ้งมีใบรับรองแพทยม์าแสดง ซ่ึงระยะเวลาในการลาพกัอาจจะถูก
กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายแห่งชาติ 
 3)   การใหค้วามคุม้ครองสุขภาพ 
 สมาชิกแต่ละประเภทหลงัจากท่ีไดป้รึกษากบัตวัแทนองค์กรนายจา้งและลูกจา้ง
แลว้ ควรจะมีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้แน่ใจไดว้่า ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภห์รือให้นมบุตรจะไม่ถูก
บงัคบัให้ทาํงานท่ีผ่านความเห็นจากเจา้หน้าท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญแลว้ว่าเป็นงานท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพของมารดาและทารกหรือท่ีซ่ึงไดป้ระเมินแลว้วา่มีความเส่ียงต่อสุขภาพของมารดาและทารก 
 
                                                           

58 สาํนกังานองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศฝ่ายภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก. หนา้เดิม. 
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 4)   การใหน้มบุตร 

 ผูห้ญิงหน่ึงคนมีสิทธิหน่ึงคร้ังหรือมากกว่าหน่ึงคร้ังหรือการลดชัว่โมงการทาํงาน

ในแต่ละวนัเพื่อใหน้มบุตรของเธอ ระยะเวลาของการพกัและการลดชัว่โมงการทาํงานจะถูกกาํหนด

โดยกฎหมายแห่งชาติ เวลาพกัหรือการลดชัว่โมงการทาํงานน้ีจะถูกนบัเป็นเวลาทาํงานและไดรั้บ

ค่าจา้ง 

 5)    การคุม้ครองการจา้งงาน 

 ประเทศสมาชิกควรจะออกมาตรการท่ีเหมาะสมมาใช ้  เพื่อใหแ้น่ใจว่าลูกจา้งหญิง

จะไม่ถูกเลือกปฏิบติัในการจา้งงาน การเลิกจา้งงานในขณะท่ีผูห้ญิงตั้งครรภห์รือลาพกัคลอดหรือ

เม่ือ ผูห้ญิงนั้นกลบัไปทาํงานถือว่าเป็นการผดิกฎหมาย ยกเวน้การเลิกจา้งท่ีไม่ไดมี้สาเหตุสัมพนัธ์

กบัการตั้งครรภห์รือคลอดบุตรและใหน้มบุตร ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของนายจา้งท่ีตอ้งพิสูจน์ใหไ้ดว้า่เหตุผล

ในการไล่ออกไม่เก่ียวกบัการตั้งครรภ ์  การคลอดบุตรหรือใหน้มบุตร  มาตรการท่ีอา้งถึงน้ีอาจจะ

รวมถึงขอ้ห้ามในการทดสอบการตั้งครรภห์รือใบรับรองผลการทดสอบการตั้งครรภเ์ม่ือผุห้ญิงมา

สมคัรงาน ยกเวน้งานนั้นมีขอ้ห้ามหรือขอ้จาํกดัสาํหรับการตั้งครรภห์รือหญิงท่ีให้นมบุตรภายใต้

กฎหมายหรือขอ้บงัคบัต่าง ๆ หรือมีความเส่ียงต่อสุขภาพของมารดาและทารกได ้

 ลูกจา้งหญิงควรไดรั้บการประกนัสิทธิท่ีจะกลบัไปทาํงานในตาํแหน่งเดิมหรือ

ตาํแหน่งท่ีมีการจ่ายค่าตอบแทนเท่ากบัอตัราท่ีไดรั้บคร้ังสุดทา้ยในการลาพกัคลอดของลูกจา้งหญิง 

 6)    การทบทวนเป็นระยะ 

 ประเทศสมาชิกควรจะตรวจสอบเป็นระยะ ปรึกษากบัตวัแทนขององคก์รนายจา้ง

และลูกจา้งในเร่ืองการขยายเวลาการพกัคลอด หรือการเพิ่มอตัราค่าจา้งในช่วงการลาพกัคลอด 

  
ฉ.  ข้อแนะที่ 191  ว่าด้วยการคุ้มครองมารดา ปี ค.ศ.2000 (R 191  Maternity Protection 

Convention, 2000) 

 จากการประชุมขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศท่ีนครเจนีวาในสมยัประชุมคร้ังท่ี 

88 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม ค.ศ.2000 ไดมี้การนาํเอาโครงการเร่ืองการใหค้วามคุม้ครองมารดามาใช้

และในระเบียบวาระการประชุมท่ี 14  ไดต้ดัสินใจว่าในโครงการเร่ืองกรใหค้วามคุม้ครองมารดาน้ี

ควรจะนาํเอารูปแบบของขอ้แนะมาเป็นส่วนเพ่ิมเติมอนุสัญญาว่าดว้ยเร่ืองการให้ความคุม้ครอง

มารดา ค.ศ. 2000 จึงไดมี้การรับเอาขอ้แนะว่าดว้ยเร่ืองการใหค้วามคุม้ครองมารดามาใชใ้นวนัท่ี 15 

มิถุนายน ค.ศ. 2000 
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 1)   การลาพกัคลอด 
 ประเทศสมาชิกควรจะพยายามขยายระยะเวลาในการลาพกัคลอดท่ีอา้งถึงในมาตรา 
4 ของอนุสัญญาน้ีเป็นอยา่งนอ้ยท่ีสุด 18 สัปดาห์ และควรจะมีบทบญัญติัท่ีขยายวนัลาพกัคลอดใน
กรณีท่ีเป็นครรภแ์ฝด  และควรจะมีมาตรการท่ีทาํใหแ้น่ใจไดว้่าลูกจา้งหญิงมีสิทธิท่ีจะเลือกสัดส่วน
ในการลาพกัคลอดทั้งก่อนและหลงัคลอดท่ีไม่ใชภ้าคบงัคบั 
 2)   ชนิดของการหยดุพกัท่ีสมัพนัธ์กนั 
 ในกรณีท่ีมารดาเสียชีวิตก่อนครบวนัลาพกัคลอด หรือในกรณีท่ีมารดาเจบ็ป่วยหรือ
ตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหลงัจากท่ีไดค้ลอดบุตรแลว้และอยู่ในช่วงก่อนวนัลาพกัคลอด
ครบกาํหนดมารดาไม่สามารถเล้ียงบุตรได ้  บิดาของบุตรควรมีสิทธิไดรั้บเวลาในการลาพกัคลอด
ส่วนท่ีเหลือของมารดา มารดาหรือบิดาท่ีเป็นลูกจา้งควรจะไดรั้บสิทธิลาพกังานเพ่ือเล้ียงดูบุตร
หลงัจากวนัลาพกัคลอดของมารดาส้ินสุดลง  ระยะเวลาในการลาพกัของบิดา มารดาท่ีไดรั้บอนุญาต 
และในเร่ืองอ่ืน ๆ รวมทั้งเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทน และการใชแ้ละการแบ่งการลาพกัของบิดาและ
มารดาท่ีเป็นลูกจา้งควรเป็นไปตามท่ีกฎหมายแห่งชาติหรือบทบญัญติัไดก้าํหนดไว ้
 3)    การคุม้ครองสุขภาพ 
 ประเทศท่ีเป็นสมาชิกท่ีไดใ้ห้สัตยาบนักบัอนุสัญญาฉบบัน้ีควรจะนาํมาตรการใน
การประเมินความเส่ียงในสถานท่ีทาํงานท่ีผลต่อสุขภาพและความปลอดภยัของหญิงตั้งครรภห์รือ
หญิงทีให้นมบุตรมาใช ้  ซ่ึงในสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยัของ
มารดาและทารกหรือประเมินไดว้า่มีความเส่ียงต่อสุขภาพและความปลอดภยัและความปลอดภยัของ
มารดาและทารกหรือประเมินไดว้่ามีความเส่ียงต่อสุขภาพและความปลอดภยัของมารดาและทารก 
ซ่ึงไดแ้ก่ 

1. งานหนกัท่ีรวมถึงงานท่ีตอ้งยก  แบกหรือถือ  ผลกั หรือดึงของท่ีมีนํ้ าหนกัดว้ยมือ 
2. งานท่ีตอ้งสมัผสักบัปัจจยัทางชีวภาพ  กายภาพ  และสารเคมี  ท่ีซ่ึงเป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพอนามยั  เจริญพนัธ์ 
3. งานท่ีตอ้งการความสมดุลเป็นพิเศษ 
4. งานท่ีก่อใหเ้กิดความตึงเครียดทางกาย ไดแ้ก่ การยนืหรือนัง่เป็นเวลานาน อุณหภูมิ

ท่ีสูง หรือตํ่าเกินไป หรือมีการสัน่สะเทือนต่อร่างกาย 

 นอกจากน้ีแลว้  หญิงตั้งครรภห์รือใหน้มบุตรไม่ควรจะถูกบงัคบัใหท้าํงานกลางคืน
ถา้มีใบรับรองแพทยแ์จง้ว่างานกลางคืนเป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสมกบัการตั้งครรภห์รือให้นมบุตร  จึง
ควรจะมีมาตรการในการจดัการเร่ืองดงักล่าว  ซ่ึงควรอยูบ่นพื้นฐานของใบรับรองแพทยท่ี์เหมาะสม 
โดยมีทางเลือกในรูปแบบของการทาํงาน ดงัน้ีคือ 
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1. ควรมีการปรับสภาพการทาํงานของแรงงานหญิงท่ีตั้งครรภน์ั้น 
2. ถา้ไม่สามารถปรับสภาพงานท่ีเหมาะสมใหไ้ด ้  ควรจะยา้ยใหเ้ธอไปทาํงานอีกที

หน่ึง โดยจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดิม 
3. ถา้ไม่สามารถยา้ยงานได ้ ควรจะให้หยุดพกังานตามท่ีกฎหมายแห่งชาติหรือ

ขอ้บงัคบัท่ีไดบ้ญัญติัไว ้ในกรณีท่ีจาํเป็น หลงัจากไดแ้จง้แก่นายจา้งของเธอ เธอควรไดรั้บอนุญาตให้
หยุดพกังานได ้ และแรงงานหญิงควรมีสิทธิท่ีจะกลบัมาทาํงานเดิมของเธอหรืองานท่ีมีความเท่า
เทียมกนัทนัทีท่ีเธอมีความปลอดภยัท่ีจะทาํงานไดแ้ลว้ 
 4)   มารดาท่ีพกัใหน้มบุตร 
 ในใบรับรองแพทยห์รือใบรับรองอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมท่ีเป็นท่ียอมรับตามกฎหมาย 
ควรมีการระบุถึงความถ่ีและระยะเวลาในการพกัเพื่อให้นมบุตรตามความจาํเป็น และในหน่วยงานท่ี
สามารถปฏิบติัได ้ ควรจะมีสถานท่ีเล้ียงเด็กและอุปกรณ์ในการท่ีให้นมบุตรท่ีถูกสุขอนามยัอย่าง
เพียงพอหรืออาจจะอยู่ใกลส้ถานท่ีทาํงาน เพื่อความสะดวกในการไปให้นมบุตร หรือถา้ไม่ได ้
นายจา้งและลูกจา้งหญิงท่ีไดต้ระหนกัในเร่ืองน้ีอาจจะมีการตกลงกนัในเร่ืองของความเป็นไปไดท่ี้
จะรวมเวลาท่ีไดแ้บ่งในแต่ละวนัเพื่อพกัใหน้มบุตร และอนุญาตใหเ้ปล่ียนเป็นการลดชัว่โมงการทาํงาน
ในช่วงเร่ิมตน้การทาํงานหรือส้ินสุดการทาํงานในแต่ละวนักไ็ดเ้พื่อดูแลบุตร 
 5)   การคุม้ครองการจา้งงานและการไม่เลือกปฏิบติั 
 แรงงานหญิงท่ีลาพกัคลอดมีสิทธิท่ีจะกลบัมาทาํงานในตาํแหน่งเดิมหรือตาํแหน่งท่ี
มีการจ่ายค่าตอบแทนในอตัราท่ีเท่าเทียมกนั ระยะเวลาในการลาพกัคลอดท่ีอา้งถึงในมาตรา 4, 5 
ของอนุสญัญาฉบบัน้ีควรจะไดรั้บการพิจารณาวา่เป็นช่วงเวลาของการบริการท่ีไดถู้กกาํหนดวา่เป็น
สิทธิของแรงงานหญิง 
 กล่าวโดยสรุป  กฎหมายระหวา่งประเทศทั้งในอนุสญัญาและขอ้แนะท่ีกล่าวมาแลว้
ในขา้งตน้ไดก้าํหนดแนวทางสาํหรับการคุม้ครองมารดาและการคุม้ครองพยาบาลไวค้ลา้ยคลึงกนั 
โดยเน้ือหาส่วนใหญ่จะเป็นการคุม้ครองสุขภาพอนามยัของมารดาและบุตร วิธีกาํหนดกฎเกณฑใ์น
การทาํงาน วนัหยดุ  วนัลา  เป็นตน้  นอกจากน้ีเน้ือหาอีกส่วนหน่ึงยงัป้องกนัการเลือกปฏิบติั (Anti-
Discrimination)  ดว้ยสาเหตุจากภาวะการตั้งครรภแ์ละการเป็นมารดาอีกดว้ย 
 
3.2  การคุ้มครองการใช้แรงงานหญงิซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภ์ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 
การให้ความคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิงมีครรภ์มีนานแลว้ประเทศท่ีให้สัตยาบนักบั

อนุสัญญาขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศว่าดว้ยการให้ความคุม้ครองมารดาไดน้าํไปปรับใช้
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เป็นกฎหมายภายในประเทศของตนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาล
มีครรภ ์  โดยแบ่งเป็นประเทศต่าง ๆ ดงัน้ี 

3.2.1 การคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภใ์นกลุ่มประเทศยโุรป 
การใหค้วามคุม้ครองแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภน์ั้นไดเ้ร่ิมมีการใหค้วาม

คุม้ครองในประเทศยโุรป   ไดแ้ก่  ประเทศอิตาลี  โปแลนด ์โปรตุเกส   เยอรมนั   เป็นตน้   ซ่ึง
ประเทศเหล่าน้ีไดใ้ห้ความคุม้ครองแก่แรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภข์องรัฐเช่นเดียวกนักบั
แรงงานหญิงซ่ึงเป็นแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภ์ท่ีปฏิบติังานในภาคเอกชน   โดยมี
สาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 
ก.   ประเทศสาธารณรัฐอติาล ี
 ประเทศอิตาลีไดอ้อกกฎระเบียบในการให้ความคุม้ครองแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมี
ครรภข์องรัฐไว ้  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)   ขอบเขตการลาพกัคลอด 
 ลูกจา้งหญิงทุกคน รวมถึงผูห้ญิงท่ีทาํงานในหน่วยบริการสาธารณะต่าง ๆ 
ขา้ราชการทุกระดบัองคก์ารปกครองส่วนจงัหวดั องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูห้ญิงท่ีรับจา้ง
ทาํงานบา้น  และผูท่ี้รับงานมาทาํท่ีบา้น  เกษตรกร ผูห้ญิงในวิชาชีพต่างๆ เช่น แพทย ์พยาบาล เภสัชกร   
สตัวแพทย ์สถาปนิก ทนายความ เป็นตน้59 
 2)   ระยะเวลาปกติ 
 ลูกจา้งหญิงทุกคนมีสิทธิลาพกัคลอดเป็นเวลาทั้งหมด 47 สปัดาห์ หรือ 365 วนั โดย
แบ่งเป็นวนัลาพกัก่อนคลอด และลาพกัหลงัคลอด ลูกจา้งหญิงตอ้งนาํใบรับรองแพทยท่ี์บอกถึงการ
ตั้งครรภข์องเธอและวนัท่ีคาดวา่จะคลอดมาแจง้ต่อนายจา้งของเธอ 
 ในกรณีท่ีมารดาเสียชีวิต หรือเจบ็ป่วยรุนแรงหรือดว้ยสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถดูแล
บุตรของเธอได ้บิดาของเดก็มีสิทธิท่ีจะไดว้นัลาพกัหลงัคลอด 3 เดือนแทน 
 3)     การขยายเวลาพกัคลอด 

       ในกรณีท่ีการคลอดล่าชา้กวา่ท่ีกาํหนด การลาพกัผอ่นก่อนคลอดถูกขยายออกไปได ้
ถา้ผูห้ญิงทาํงานท่ีซ่ึงถูกพิจารณาหรือไดรั้บการตดัสินโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและ
สวสัดิการสงัคมหลงัจากท่ีไดป้รึกษากบัองคก์รสหภาพแรงงานแลว้ว่า งานนั้นเป็นผลเสียต่อสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภ ์ หรือสภาพการทาํงานหรือส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของ

                                                           
59 ผอ่งศรี  ศรีมรกต. (2540).  “แนวคิดสุขภาพและการพยาบาล”.  สารสภาการพยาบาล, 12, 1. หนา้ 1-12. 
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หญิงตั้งครรภน์ั้น และลูกจา้งหญิงนั้นไม่สามารถยา้ยไปทาํงานอ่ืนได ้ ลูกจา้งหญิงนั้นมีสิทธิไดข้ยาย
วนัลาพกัก่อนคลอดเพ่ิม 1 เดือน 

4)   การใหค้วามคุม้ครองสุขภาพ 
 การจดัการเวลาทาํงาน  การทาํงานกลางคืน ในช่วงเวลา 24.00-6.00 น. เป็นขอ้หา้ม
โดยทัว่ ๆไปสาํหรับผูห้ญิงท่ีทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม แต่ขอ้ยกเวน้ของกฎหมายน้ีถูกนาํมาใช้
กบัผูห้ญิงตั้งแต่เร่ิมตั้งครรภจ์นกระเดก็อายไุด ้7 เดือน 

5)   เวลาพกัใหน้มบุตร 
 ลูกจา้งหญิงควรจะมีเวลาพกั 2 คร้ัง ๆ ละ 1 ชัว่โมงต่อวนั สาํหรับใหน้มบุตร เวลา
พกั 2 คร้ังน้ีสามารถรวมเป็น 1 คร้ังได ้  ถา้ลูกจา้งหญิงทาํงานนอ้ยกว่า 6 ชัว่โมงต่อวนั เธอไดรั้บ
อนุญาตลาพกัน้ีถูกนบัเป็นชัว่โมงการทาํงาน ในกรณีท่ีมารดาเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยอยา่งรุนแรงไม่
สามารถดูแลเดก็ได ้บิดาของอาจจะไดรั้บสิทธิในการหยดุพกัแทน 
 6)   งานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 หญิงตั้งครรภห์รือหญิงหลงัคลอดจนกระทัง่ 7 เดือนถูกหา้มไม่ใหท้าํงานท่ีกฎหมาย
กาํหนดว่าเป็นงานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และงานท่ีตอ้งยก แบกหรือถือของท่ีมีนํ้ าหนกัมาก ถา้
ผูต้รวจแรงงานเห็นวา่สภาพการทาํงานหรือส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ลูกจา้ง
หญิงตอ้งยา้ยไปทาํงานอ่ืนในระยะน้ีดว้ย ลูกจา้งหญิงท่ีถูกยา้ยไปทาํงานอ่ืนตอ้งไดรั้บค่าจา้งเดิมอยา่ง
ต่อเน่ือง 

7)   การคุม้ครองการจา้งงาน 

 การใหลู้กจา้งหญิงตั้งแต่เร่ิมตั้งครรภจ์นกระทัง่เด็กอาย ุ 1 ปีออกจากงาน ถือว่าเป็น
การผิดกฎหมาย ยกเวน้ในกรณีท่ีลูกจา้งหญิงนั้นกระทาํความผิดหรือละท้ิงหนา้ท่ีท่ีเป็นความผิด
ร้ายแรง บริษทันั้นถูกปิด งานท่ีจา้งลูกจา้งหญิงนั้นสาํเร็จลง หรือสญัญาการจา้งงานส้ินสุดลง 
 
ข.  ประเทศสาธาณรัฐโปแลนด์  
 ประเทศโปแลนดไ์ดอ้อกกฏระเบียบในการใหค้วามคุม้ครองแรงงานหญิงซ่ึงเป็น
พยาบาลมีครรภข์องรัฐไว ้  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)    ขอบเขตการลาพกัคลอด 
 ลูกจา้งหญิงทุกคนท่ีอยูภ่ายใตส้ญัญาจา้งงานหรือสญัญาร่วมในการจา้งงาน60 
  

                                                           
60 แหล่งเดิม. 
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2)    ระยะเวลาปกติ 
 ระยะเวลาในการลาพกัคลอดข้ึนอยูก่บัจาํนวนของบุตร บุตรคนแรกลาพกัคลอดได ้

16 สัปดาห์ หรือ 120 วนั บุตรคนท่ีสองและบุตรคนต่อมาลาพกัคลอดได ้18 สัปดาห์ อยา่งนอ้ยท่ีสุด 
2 สปัดาห์ควรไดห้ยดุงานก่อนคลอด สาํหรับบุตรคนแรก ควรไดล้าพกัคลอดอยา่งนอ้ยท่ีสุด 12 สปัดาห์ 
หรือ 90 วนั สาํหรับบุตรคนท่ีสองและบุตรคนต่อมา ควรไดล้าพกัหลงัคลอด 14 สัปดาห์ ในกรณีท่ี
ทารกตายคลอดหรือทารกตายภายใน 6 สปัดาห์หลงัจากเกิด ควรไดล้าพกัหลงัคลอด 8 สปัดาห์ 
 3)   การขยายเวลาพกัคลอด 
 ในกรณีท่ีเป็นลูกแฝด ใหล้าพกัคลอดได ้ 26 สปัดาห์ อยา่งนอ้ยท่ีสุด 2 สปัดาห์ควร
จะไดล้าพกัก่อนคลอด และ 22 สปัดาห์เป็นลาพกัหลงัคลอด 

4)    การใหค้วามคุม้ครองสุขภาพ 
 การจดัการเวลาทาํงาน การทาํงานกลางคืน  ตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของท่ีทาํงาน
หรือการตกลงกบัองคก์รสหภาพแรงงานของหน่วยงาน หญิงตั้งครรภอ์าจจะไม่ถูกจา้งใหท้าํงานช่วง
กลางคืน (8 ชัว่โมงระหวา่ง 21.00-7.00 น.)  ผูห้ญิงท่ีตอ้งดูแลบุตรอายตุ ํ่ากวา่ 1 ปี อาจจะไม่ถูกจา้งให้
ทาํงานกลางคืน โดยปราศจากความยนิยอมของพวกเขา 
 การทาํงานล่วงเวลา หญิงตั้งครรภห์รือหญิงท่ีตอ้งดูแลบุตรอายตุ ํ่ากวา่ 1 ปี อาจจะไม่
ทาํงานล่วงเวลา โดยปราศจากความยนิยอมของพวกเขา 
                   การหยดุงานเพื่อรับการตรวจทางการแพทย ์
 ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภ์มีสิทธิท่ีจะหยุดงานเพื่อไปรับการตรวจทางการแพทยแ์ละการ
ทดสอบเน่ืองจากการตั้งครรภ ์ถา้การตรวจทางการแพทยแ์ละการทดสอบไม่สามารถทาํไดน้อกเวลางาน 
 5)    เวลาพกัใหน้มบุตร 
 ลูกจา้งหญิงท่ีตอ้งให้นมบุตรไดรั้บสิทธิในการหยดุพกัระหว่างทาํงานเป็นจาํนวน 2 
คร้ัง ๆ ละ 30 นาที(ถา้พวกเขาตอ้งดูแลบุตรมากกว่า 1 คน ใหพ้กังานได ้ 2 คร้ัง ๆ ละ 45 นาที) ถา้
ลูกจา้งหญิงร้องขอใหร้วมเวลาพกัระหว่างงาน 2 คร้ังน้ีเป็นคร้ังเดียวก็ได ้ถา้ลูกจา้งหญิงทาํงานนอ้ย
กว่า 4 ชัว่โมง/วนั พวกเขาจะไม่ไดรั้บสิทธิพกัระหว่างทาํงานน้ี ลูกจา้งหญิงท่ีทาํงานนอ้ยกว่า 6 
ชัว่โมง/วนั มีสิทธิพกัระหวา่งงานไดเ้พียง 1 คร้ัง 

6)   งานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 โดยทัว่ไป ถา้หญิงตั้งครรภต์อ้งทาํงานท่ีเป็นขอ้หา้มสาํหรับการตั้งครรภ ์หน่วยงาน
ตอ้งให้หญิงตั้งครรภน์ั้นยา้ยไปทาํงานอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยไม่สูญเสียรายได ้ ถา้เธอถูกยา้ยให้ไป
ทาํงานท่ีมีค่าตอบแทนตํ่ากว่า เธอมีสิทธิท่ีจะไดรั้บค่าชดเชย และเม่ือเหตุผลในการยา้ยงานส้ินสุดลง 
หน่วยงานตอ้งใหลู้กจา้งหญิงนั้นกลบัไปทาํงานเดิมตามสญัญาการจา้งงาน 
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 ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภไ์ม่ควรตอ้งทาํงานดงัน้ี 
  งานท่ีตอ้งเคล่ือนยา้ยของท่ีมีนํ้ าหนกัมากกว่า 5 กิโลกรัม การเคล่ือนยา้ยวตัถุโดย
รถเขน็ลอ้เดียวท่ีใชส้าํหรับขนดิน,ทราย และรถลากท่ีมีสองลอ้ สามลอ้ หรือส่ีลอ้ท่ีมีนํ้ าหนกัมากกว่า 
50 กิโลกรัม และรถเขน็ท่ีมีนํ้ าหนกัมากกวา่ 200  กิโลกรัมใน 6 เดือนแรกของการตั้งครรภ ์
  การยก การแบกหรือถือ การผลกัหรือดนั และการเคล่ือนยา้ยของท่ีหนกัหลงั 6 เดือน
ของการตั้งครรภ ์
  การทาํงานในท่ีสูงและการทาสีรวมถึงงานท่ีตอ้งใชสี้ท่ีมีสารระเหยท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพในงานอุตสาหกรรมและการทาํถนน 
  การทาํงานในอุตสาหกรรมทาํเฟอร์นิเจอร์ท่ีตอ้งมีการใชแ้ลคเกอร์ การทาํงานท่ีตอ้ง
ใชส้ารสงัเคราะห์พวกเรซินและกาว ผลิตภณัฑไ์มอ้ดั การทาํงานกบัเคร่ืองจกัร 

 ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภแ์ละใหน้มบุตรไม่ควรทาํงานดงัต่อไปน้ี 
  งานท่ีตอ้งสมัผสักบัแร่ใยหิน 
  งานท่ีตอ้งสมัผสักบัเบนซิน ผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของเบนซิน ไอหรือควนัของตวั
ทาํละลายท่ีใชใ้นการผลิตสี 
  งานท่ีตอ้งมีการเคล่ือนไหวโดยการขบัเคล่ือนของเคร่ืองจกัร 
 7)   งานท่ีอยูใ่นท่ีห่างไกล 
 ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภแ์ละตอ้งดูแลบุตรอายตุ ํ่ากว่า 1 ปีไม่ควรให้ออกไปทาํงาน
นอกสถานท่ีทาํงานโดยปราศจากความยนิยอมของพวกเขา 

8)    การคุม้ครองการจา้งงาน 
 การให้ออกจากงานท่ีมีการแจง้ล่วงหนา้หรือการส้ินสุดการจา้งงานเป็นขอ้ห้ามใน
ระหว่างตั้งครรภแ์ละในขณะท่ีลูกจา้งหญิงลาพกัคลอดหรือลาพกัเพ่ือเล้ียงดูบุตร แต่ขอ้หา้มน้ีไม่ได้
นาํมาปรับใชใ้นระหว่างท่ีลูกจา้งหญิงอยู่ในช่วงทดลองงาน ถา้สัญญาการจา้งงานตอ้งส้ินสุดใน
ระหวา่ง 3 เดือนของการตั้งครรภ ์ตอ้งขยายสญัญาน้ีจนกระทัง่คลอด และสัญญาการจา้งงานน้ีอาจจะ
ส้ินสุดลงไดถ้า้อยูใ่นสภาพการณ์แวดลอ้มพิเศษ เช่น บริษทัลม้ละลาย หรืออยูใ่นช่วงท่ีตอ้งชาํระหน้ี 
ซ่ึงถา้สัญญาการจา้งงานของหญิงตั้งครรภ์ตอ้งส้ินสุดลงในช่วงน้ี เธอมีสิทธิท่ีจะไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์เป็นค่าชดเชยให้จนกระทัง่คลอด เม่ือลูกจา้งหญิงตั้งครรภห์รืออยูใ่นช่วงลาพกัคลอด 
หน่วยงานตอ้งขยายขอ้ตกลงกบัสภาพแรงงานของหน่วยงานถึงวนัส้ินสุดสัญญาการจา้งงาน และถา้
เป็นไปไดค้วรจะมีการตระเตรียมใหลู้กจา้งหญิงไปทาํงานท่ีอ่ืนท่ีเธอไดรั้บสิทธิประโยชน์ 
 ในกรณีท่ีลูกจา้งหญิงทาํงานผดิท่ีกฎหมายแรงงานท่ีไดก้าํหนดไว ้หรือภายใตข้อ้กาํหนด
ของสหภาพแรงงาน เช่น การฝ่าฝืนหนา้ท่ีขั้นพื้นฐานของลูกจา้งหญิง การไม่ปฏิบติัตามคาํสัง่หรือ
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ก่อกวนความสงบภายในท่ีทาํงาน ขาดงานโดยปราศจากเหตุผลอยา่งเพียงพอ หรือใชสิ้ทธิ
ประกนัสงัคมไปในทางท่ีผดิ เป็นตน้ ถึงแมว้า่ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภห์รืออยูใ่นช่วงลาพกัคลอดหรือ
ลาพกัเพื่อเล้ียงดูบุตร อาจจะถูกใหอ้อกจากงานโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ได ้
 
ค.   ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส 
 ประเทศโปรตุเกสไดอ้อกกกระเบียบในการใหค้วามคุม้ครองแรงงานหญิงซ่ึงเป็น
พยาบาลมีครรภข์องรัฐไว ้   ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)    ขอบเขตการลาพกัคลอด 
 หน่วยงานภาคเอกชนและงานบริการสาธารณะ ลูกจา้งหญิงทุกคนท่ีอยูภ่ายใตส้ญัญา
การจา้งงาน รวมไปถึงภาคเกษตรกรรมและคนทาํงานบา้น ลูกจา้งหญิงท่ีอยูใ่นส่วนบริการสาธารณะท่ี
ในส่วนกลาง ระดบัเขตและระดบัทอ้งถ่ิน บริการสาธารณะดา้นการเงินและการบริหารงานท่ีเป็น
อิสระในการปกครองตนเอง และงานสาธารณะอ่ืน ๆ โดยไม่ไดค้าํนึงถึงวา่พวกเขาทาํงานประจาํ
หรือทาํงานบางเวลาหรือไม่ระบุชดัหรือจาํกดัระยะเวลาการทาํงาน61 
 2)    ระยะเวลาปกติ 
 มีสิทธิลาพกัคลอด 90 วนั อยา่งนอ้ย 60 วนัตอ้งไดล้าพกัหลงัคลอด ท่ีเหลือ 30 วนั
อาจจะลาพกัก่อนหรือหลงัคลอดก็ได ้ ลูกจา้งหญิงท่ีมีความประสงคจ์ะลาพกัก่อนคลอดควรจะนาํ
ใบรับรองแพทยม์าแสดงถึงความจาํเป็น และในใบรับรองแพทยค์วรจะบอกถึงวนัท่ีคาดว่าจะคลอด
ไวด้ว้ย 
 ในกรณีท่ีมารดาหรือทารกตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลในระหว่างการลาพกั
หลงัคลอด การลาพกัหลงัคลอดอาจถูกเล่ือนออกไป 
 ในกรณีท่ีทารกตายคลอด การลาพกัคลอดอาจจะขยายจาก 10 วนัเป็น 30 วนัข้ึนอยู่
กบัใบรับรองแพทยท่ี์ไดใ้หก้ารรับรองความพร้อมของร่างกายของลูกจา้งหญิงท่ีจะกลบัไปทาํงาน 
 ถา้การลาพกัคลอดไดเ้ร่ิมตน้เม่ือลูกจา้งหญิงไดล้าพกัผ่อนประจาํปี ให้การลา
พกัผอ่นประจาํปีระงบัไวก่้อนจนกระทัง่ครบกาํหนดลาพกัคลอดแลว้ค่อยต่อเน่ืองหลงัจากนั้น 

 3)    การลาพกัภาคบงัคบั 
 ในหน่วยงานภาคเอกชนและงานบริการสาธารณะ ลูกจา้งหญิงตอ้งไดสิ้ทธิลาพกั
หลงัคลอด 60 วนั 

                                                           
61 แหล่งเดิม. 
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 4)    การขยายวนัลาพกัคลอด 
 ในหน่วยงานภาคเอกชนและงานบริการสาธารณะ ดว้ยเหตุผลทางการแพทยท่ี์
ตอ้งการใหน้อนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล การลาพกัก่อนคลอดอาจขยายออกไปอีก 30 วนั โดยไม่
มีผลต่อ 60 วนัของการลาพกัหลงัคลอด 

  5)   การใหค้วามคุม้ครองสุขภาพ 
  การจดัการเวลาทาํงาน  การทาํงานกลางคืน  ในหน่วยงานภาคเอกชน การทาํงาน
กลางคืนในโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงระยะเวลา 20.00-7.00 น. เป็นขอ้ห้ามสาํหรับลูกจา้งหญิง 
ยกเวน้สาํหรับลูกจา้งหญิงท่ีทาํงานในตาํแหน่งผูจ้ดัการหรือตาํแหน่งทางเทคนิค และลูกจา้งหญิงใน
หน่วยบริการสุขภาพและบริการสาธารณะ แต่ขอ้ยกเวน้น้ีไดรั้บการยกเวน้เม่ือลูกจา้งหญิงเหล่าน้ี
ตั้งครรภแ์ละในช่วงระหวา่ง 3 เดือนหลงัจากคลอดแลว้ 
 การหยดุงานเพื่อรับการตรวจทางการแพทย ์
 ในหน่วยงานภาคเอกชนและงานบริการสาธารณะ ลูกจา้งหญิงไดรั้บสิทธิในการหยดุงาน
เพื่อรับการตรวจทางการแพทยเ์ท่าท่ีจาํเป็นและเหมาะสมสาํหรับการดูแลก่อนคลอด โดยปราศจาก
ไม่จ่ายเงินเดือน 
 6)    การทาํงานล่วงเวลา 
 ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภแ์ละมีบุตรอายุต ํ่ากว่า 10 ปี ไม่ควรถูกบงัคบัให้ทาํงาน
ล่วงเวลา 
 7)    การพกัใหน้มบุตร 
 ลูกจา้งหญิงมีสิทธิพกัระหวา่งทาํงาน 2 คร้ัง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง จนกระทัง่เดก็อายไุด ้  
1 ปี โดยไม่มีการหกัเงินเดือน 
  8)   งานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 ในหน่วยงานภาคเอกชนและงานบริการสาธารณะ กฎหมายไดก้าํหนดชนิดของงาน
ท่ีอาจจะมีผลก่อให้เกิดความผิดปกติของยีนของบิดาและมารดาเอาไว ้ ในระหว่างตั้งครรภ์และ
ในช่วง 3 เดือนหลงัจากคลอดบุตร ลูกจา้งหญิงมีสิทธิยา้ยออกจากงานดงัต่อไปน้ี : งานท่ีไม่เหมาะ
กบัสภาพร่างกาย งานท่ีเป็นอนัตรายหรือตอ้งสมัผสักบัสารพิษ งานท่ีซ่ึงมีสภาพแวดลอ้มท่ีก่อใหเ้กิด
อนัตรายต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ ์ แต่อยา่งไรก็ตาม ลูกจา้งอาจจะไม่สามารถปฏิเสธงานท่ีถูก
พิจารณาวา่ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของเธอ 

 ในระหว่างท่ีใหน้มบุตร ลูกจา้งหญิงมีสิทธิท่ีจะไม่ทาํงานท่ีซ่ึงตอ้งสัมผสัสารท่ีเป็น

อนัตราย ท่ีอาจถูกดูดซึมเขา้สู่ร่างกายแลว้ผา่นออกทางนมแม่ไปสู่ทารกได ้
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9)    การคุม้ครองการจา้งงาน 
  หน่วยงานภาคเอกชน ประเทศโปรตุเกสไม่มีบทบญัญติัท่ีเฉพาะเจาะจงในการให้

ความคุม้ครองหญิงตั้งครรภแ์ละหญิงท่ีใหน้มบุตร เน่ืองจากว่าสมาชิกสภานิติบญัญติัไม่ไดพ้ิจารณา
ว่าเป็นความจาํเป็นท่ีจะตอ้งตราเป็นกฎหมายพิเศษในการประกนัสิทธิของผูห้ญิงท่ีจะไม่ถูกไล่ออก
ในระหว่างการลาพกัคลอด รัฐบาลไดอ้า้งถึงบทบญัญติัท่ีเป็นขอ้ห้ามการเลือกปฏิบติัทางเพศท่ีจะ
ประกนัโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัและการปฏิบติัสาํหรับผูห้ญิงและผูช้ายในการทาํงานและการจา้งงาน 
 
ง. ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย 
 ประเทศออสเตรียไดอ้อกกฎระเบียบในการใหค้วามคุม้ครองแรงงานหญิงซ่ึงเป็น
พยาบาลมีครรภข์องรัฐไว ้   ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)    ขอบเขตการลาพกัคลอด  
  กฎหมายคุม้ครองมารดาครอบคลุมลูกจา้งหญิงทุกคน รวมทั้งลูกจา้งหญิงท่ีถูกจา้ง
โดยรัฐบาล เช่น ขา้ราชการ โดยไม่ไดค้าํนึงถึงวา่พวกเขาถูกจา้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายการจา้งงานของ
เอกชน ของรัฐบาล ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือลูกจา้งหญิงของหน่วยงานอ่ืน62 
 2)    ระยะเวลาปกติ 
 ระยะเวลาในการลาพกัคลอดทั้งหมด 16 สัปดาห์ โดยใหล้าพกั 8 สัปดาห์ก่อนวนัท่ี
คาดว่าจะคลอด และ 8 สัปดาห์หลงัจากคลอด การลาพกัก่อนคลอด 8 สัปดาห์นั้น ใหถื้อเอาวนัท่ี
แพทยค์าดว่าจะคลอดเป็นพื้นฐาน ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภต์อ้งแจง้ต่อนายจา้งทนัทีเม่ือรู้ว่าตั้งครรภ์
และตอ้งบอกถึงสันท่ีคาดว่าจะคลอดดว้ย ลูกจา้งหญิงท่ีตอ้งการลาพกัก่อนคลอด 8 สัปดาห์ ตอ้งนาํ
ใบรับรองแพทยท่ี์ระบุวนัท่ีคาดว่าจะคลอดมาแจง้ต่อนายจา้งล่วงหนา้ 4 สัปดาห์ก่อนท่ีจะเร่ิมลาพกั
คลอด 
 3)   การขยายวนัลาพกัคลอด 
 การลาพกัก่อนคลอด เม่ือวนัท่ีคลอดจริงเลยจากวนัท่ีคาดว่าจะคลอด การลาพกังาน
ก่อนคลอดจึงถูกขยายออกไป การลาพกัก่อนคลอดถูกขยายเม่ือการทาํงานอยา่งต่อเน่ืองอาจจะทาํให้
เกิดอนัตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์หรือทารก โดยตอ้งมีใบรับรองแพทยม์าแจง้ต่อ
ผูต้รวจแรงงาน 
 การลาพกัหลงัคลอด เม่ือการคลอดเกิดข้ึนเร็วกว่ากาํหนด การลาพกัหลงัคลอดถูก
ขยายออกไปไดม้ากท่ีสุดถึง 16 สปัดาห์ ในกรณีท่ีมีการคลอดก่อนกาํหนด ครรภแ์ฝด หรือคลอดโดย

                                                           
62 แหล่งเดิม. 
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วิธีผา่ตดัลูกจา้งหญิงตอ้งแจง้แก่นายจา้งทนัทีพร้อมทั้งมีใบรับรองแพทยม์าแสดงดว้ย ลูกจา้งหญิงจะ
เสียสิทธิถา้เธอไม่แจง้แก่นายจา้งของเธอ 

 4)    การคุม้ครองสุขภาพ 
  การจดัการเวลาทาํงาน การทาํงานกลางคืน ในช่วงเวลาระหว่าง 20.00-6.00 น.          
เป็นขอ้หา้มสาํหรับลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภแ์ละใหน้มบุตร ยกเวน้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 1. ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภแ์ละใหน้มบุตรท่ีทาํงานในการขนส่ง งานดนตรีหรือโรง
ภาพยนต ์งานบนัเทิง บุคลากรในโรงพยาบาล บา้นหรือสถาบนัต่างๆ  พวกเขาอาจจะทาํงานเป็นผลดั
จนกระทัง่ 22.00 น. ถา้พวกเขาไดรั้บอนุญาตใหพ้กัต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 11 ชัว่โมงหลงัจากทาํงาน 
กลางคืน 
 2.  ถา้นายจา้งตอ้งการให้ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภแ์ละให้นมบุตรทาํงานกลางคืน 
เน่ืองจากเป็นความจาํเป็นของงานและสุขภาพของลูกจา้งหญิงนั้นแขง็แรง ผูต้รวจแรงงานตอ้ง
อนุญาตเป็นรายบุคคล ลูกจา้งหญิงที่ตั้งครรภแ์ละให้นมบุตรที่ทาํงานในโรงแรมให้ทาํงานได้
จนกระทัง่เวลา 22.00 น. งานดนตรี งานในโรงภาพยนตร์ งานบนัเทิงใหท้าํไดจ้นกระทัง่เวลา 23.00 น. 
  ลูกจา้งหญิงท่ีไม่ไดท้าํงานกลางคืน อาจตอ้งยา้ยไปทาํงานอ่ืนในหน่วยงาน
เดียวกนั และควรจะมีทางเลือกใหก้บัลูกจา้งหญิงถา้ไม่มีการจา้งงานอ่ืนในหน่วยงาน 
 5)   การทาํงานล่วงเวลา 
 ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภแ์ละใหน้มบุตรตอ้งไม่ถูกจา้งใหท้าํงานนานกวา่ระยะเวลาการ
ทาํงานปกติ คือ ไม่ควรทาํงานเกิน 9 ชัว่โมง/วนั และไม่ควรทาํงานเกิน 40 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

 การทาํงานในวนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภแ์ละใหน้มบุตรตอ้งไม่ถูกจา้งใหท้าํงานในวนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ ์ ยกเวน้ งานดนตรี งานในโรงภาพยนตร์ งานบนัเทิง งานโรงแรม งานบา้น หรืองานท่ี
ตอ้งจาํเป็นระบบกะต่อเน่ือง 
 6)   การพกัใหน้มบุตร 
 หญิงท่ีใหน้มบุตรมีทาํงานมากกว่า 4 ชัว่โมงคร่ึงแต่ไม่เกิน 8 ชัว่โมง มีสิทธิพกั
ระหว่างงาน 1 คร้ัง เป็นเวลา 45 นาที และถา้หน่วยงานไม่มีสถานท่ีอาํนวยความสะดวกในบริเวณ
ใกลเ้คียงกบัสถานท่ีทาํงาน และพวกเขาตอ้งทาํงาน 8 ชัว่โมง/วนัหรือมากกว่า พวกเขามีสิทธิพกั
ระหวา่งงาน 2 คร้ังๆละ 45 นาทีหรือ 1 คร้ังๆละ 90 นาที เวลาพกัน้ีถูกนบัเป็นเวลาทาํงานดว้ยและจะ
ไม่ถูกหักเวลาพกัอ่ืน ๆ บทบญัญติัน้ีไม่ถูกนาํมาใชก้บัลูกจา้งหญิงท่ีทาํงานในบา้น อยา่งไรก็ตาม 
ระยะเวลาพกัน้ีในแต่ละวนัตามกฎหมายของขา้ราชการถูกขยายเป็น 2 ชัว่โมง ถา้ลูกจา้งหญิงตอ้ง
ดูแลบุตรของเธอในวนัท่ีทาํงาน และเป็น 2 ชัว่โมงคร่ึงถา้เธอตอ้งดูแลบุตรในท่ีอ่ืน 
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7)   งานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 ขอ้หา้มในการจา้งงานระหวา่งตั้งครรภ ์  มีดงัน้ี 

1. งานท่ีหนกั และวิธีการ วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชเ้ป็นอนัตรายต่อหญิงตั้งครรภแ์ละทารก
ท่ีอยูใ่นครรภแ์ละรวมถึงงานดงัต่อไปน้ี 

 งานท่ีตอ้งยกของท่ีมีนํ้ าหนกัมากกวา่ 5 กิโลกรัมเป็นประจาํ หรือยกของท่ีมี
นํ้ าหนกัเกิน 10 กิโลกรัมดว้ยมือเป็นคร้ังคราว เคล่ือนยา้ยหรือขนส่งของท่ีมีนํ้ าหนกัมากกวา่ 8 
กิโลกรัมเป็นประจาํหรือของท่ีมีนํ้ าหนกัมากกวา่ 15 กิโลกรัมเป็นคร้ังคราวโดยปราศจากเคร่ืองจกัร
ช่วย ท่ีซ่ึงตอ้งใชแ้รงกายท่ีมากกวา่ในการยกของ 

  งานท่ีตอ้งยืนทาํงานเป็นเวลานาน โดยไม่ไดจ้ดัท่ีไวใ้ห้นัง่พกัในช่วงสั้น 
หลงัจาก 20 สัปดาห์ของการตั้งครรภ ์ งานท่ีตอ้งยนืทาํงานมากกว่า 4 ชัว่โมง ตอ้งจดัหาท่ีนัง่ไวน้ัง่พกั
ในช่วงสั้น ๆ 

  งานท่ีทาํใหเ้กิดโรคจากการประกอบอาชีพตามกฎหมายในกฎหมายประกนัสงัคม 
ทัว่ไป 

 งานท่ีตอ้งสมัผสักบัสารท่ีอาจจะอยูใ่นรูปของของแขง้หรือรูปของนํ้าหรือฝุ่ น 
ก๊าซ หรือไอ รังสี หรือความร้อน ความเยน็ หรือความช้ืน ท่ีซ่ึงก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพ 

  การทาํงานท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์หรือเคร่ืองจกัรหลายชนิด รวมทั้งอุปกรณ์หรือ
เคร่ืองจกัรท่ีตอ้งขบัเคล่ือนดว้ยเทา้ ท่ีซ่ึงพิจารณาแลว้วา่ตอ้งใชแ้รงเทา้ในการทาํงาน 

 งานท่ีอยูใ่นความหมายของการขนส่ง 
 งานท่ีตอ้งนัง่ทาํงานเป็นเวลานานโดยไม่มีโอกาสพกัเป็นช่วงสั้นๆ 

2. งานท่ีหญิงตั้งครรภมี์โอกาสเส่ียงเป็นพิเศษต่อการเกิดอุบติัเหตุเน่ืองจากการ
ตั้งครรภ ์ในกรณีท่ีปัญหาในการตดัสินใจใหพ้กังานใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูต้รวจแรงงานเป็นผูพ้ิจารณา 

3. งานท่ีหญิงตั้งครรภต์อ้งเอ้ือมหรือโนม้ตวับ่อย ๆ อยา่งเกินขีดจาํกดัในการทาํงาน 
หรืองานท่ีตอ้งยอ่ตวัลงหรือกม้ลงทาํงานท่ีตํ่ากวา่ระดบัเข่าเป็นประจาํ งานท่ีทาํใหร่้างกายมีความ
สัน่สะเทือน มากเกินไป หรืองานท่ีตอ้งสมัผสักบักล่ินไม่ดีหรืองานท่ีก่อใหเ้กิดความตึงเครียดทางกาย 
และผูต้รวจแรงงานไดต้ดัสินวา่งานนั้นก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพของมารดาและทารกท่ีอยูใ่น
ครรภ ์

4. หญิงตั้งครรภท่ี์ไม่สูบบุหร่ี แต่อาจจะตอ้งทาํงานสมัผสักบัควนับุหร่ีได ้ นายจา้ง
ตอ้งหามาตรการท่ีเหมาะสมในการป้องกนัไม่ใหห้ญิงตั้งครรภต์อ้งสมัผสักบัควนับุหร่ีนั้นถา้ไม่
สามารถแยกพวกเขาออกจากลูกจา้งหญิงคนอ่ืนๆได ้
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                      ขอ้หา้มในการจา้งงานหลงัจากคลอดบุตร 
 มารดาท่ีตอ้งใหน้มบุตรในช่วง 12 สปัดาห์หลงัจากคลอดจะถูกหา้มไม่ใหท้าํงานท่ีเก่ียวกบั
การยกของหนกั การทาํงานท่ีตอ้งยนืหรือนัง่เป็นเวลานาน งานท่ีก่อใหเ้กิดโรคจากการประกอบอาชีพ 
งานท่ีตอ้งสมัผสักบัสารท่ีเป็นอนัตรายหรือรังสี เป็นตน้ 

8)   การคุม้ครองการจา้งงาน 
 การไล่ออกจากงานเน่ืองจากการตั้งครรภ ์ จนกระทัง่หลงัคลอด 4 เดือนถือวา่เป็น
การผดิกฎหมาย 
 
จ.  ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมน◌ ี

 ประเทศเยอรมนัไดอ้อกกฏระเบียบในการใหค้วามคุม้ครองแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาล
มีครรภข์องรัฐไว ้   ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี   

1)    ขอบเขตการลาพกัคลอด  
 ผูห้ญิงทุกคนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนท่ีซ่ึงอยู่ในสัญญาจา้งแรงงาน รวมทั้ง

ลูกจา้งท่ีทาํงานเป็นช่วงเวลา และลูกจา้งทาํงานบา้นหรือลูกจา้งอ่ืนๆท่ีถูกครอบคลุมโดยกฎหมายงาน
บา้น63 

2)   ระยะเวลาปกติ 
 ลูกจา้งหญิงรู้วา่ตั้งครรภต์อ้งแจง้ต่อนายจา้งถึงเร่ืองการตั้งครรภแ์ละวนัท่ีคาดวา่จะ
คลอดทนัท่ีท่ีเป็นไปได ้ และตอ้งนาํใบรับรองแพทยท่ี์มีการกาํหนดวนัท่ีคาดวา่จะคลอดมาแสดงดว้ย 
การแจง้เร่ืองดงักล่าวจะตอ้งถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบั ถา้เธอตอ้งการ และลูกจา้งหญิงมีสิทธิลาพกั
คลอด 14  สปัดาห์ โดยแบ่งเป็น 6 สปัดาห์ใหพ้กัก่อนคลอด และ 8 สปัดาห์ใหล้าพกัหลงัคลอด การ
ลาพกัก่อนคลอดอาจจะลดลงได ้ ถา้ลูกจา้งหญิงไดแ้สดงความประสงคท่ี์จะทาํงานต่อ แต่อยา่งไรก็
ตาม เธออาจจะถอนคาํบอกกล่าวของเธอเวลาใดกไ็ด ้64 
 3)   การขยายวนัลาพกัคลอด 
 การลาพกัคลอดอาจจะถูกขยายออกไดใ้นเหตุการณ์ท่ีมีการให้กาํเนิดล่าชา้กว่าวนัท่ี
คาดวา่จะคลอด และแพทยไ์ดใ้หค้วามเห็นวา่ ถา้ใหก้ลบัไปทาํงานอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิตและ

                                                           
63 International Labour Organization. (1994). Condition of Work Digest 1994 : Maternity and Work.  

from http://www.ilo.org. 
64 Protection of gainfully employer Mother Act. (1977). from http://www.ilo.org/public/english/ 

employment/genus/eco/download/germpge. Pdf.  
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สุขภาพของมารดาและทารกได ้การลาพกัคลอดอาจถูกขยายไดถึ้ง 4 สัปดาห์ ในกรณีท่ีมีการคลอด
ก่อนกาํหนดหรือเป็นครรภแ์ฝด 

4)   การคุม้ครองสุขภาพ 
 การจดัการเวลาทาํงาน    การทาํงานกลางคืน ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภแ์ละหญิงท่ีให ้  
นมบุตรถูกหา้มไม่ใหท้าํงานกลางคืนในช่วงเวลา 20.00-6.00 น. ยกเวน้หญิงตั้งครรภใ์นช่วง 4 เดือน
แรกและหญิงท่ีใหน้มบุตรอาจจะถูกจา้งใหท้าํงานในโรงแรม ร้านเหลา้ และธุรกิจโรงแรมแบบอ่ืนๆ 
จนกระทัง่ 22.00 น. งานรีดนมววัใหเ้ร่ิมทาํตั้งแต่ 05.00 น. และทาํงานเป็นนกัดนตรี นกัแสดง และ
งานอ่ืนๆท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั สามารถทาํงานไดจ้นกระทัง่ 23.00 น. ผูท่ี้มีหนา้ดูแลอาจอนุญาตให้
มีขอ้ยกเวน้จากกฎหมายดงักล่าวขา้งตน้ตามความเหมาะสมเป็นราย ๆไป 
 5)    การทาํงานล่วงเวลา 
 ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภแ์ละหญิงท่ีใหน้มบุตรอาจจะไม่ตอ้งทาํงานล่วงเวลา ผูห้ญิงท่ี
เป็นลูกจา้งทาํงานบา้นหรือทาํงานภาคเกษตรกรรม ไม่ควรทาํงานเกิน 9 ชัว่โมง/วนัหรือ 120 ชัว่โมง/   
2 สปัดาห์ ลูกจา้งหญิงท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปีไม่ควรทาํงานเกิน 8 ชัว่โมง/วนัหรือ 80 ชัว่โมง/2 สปัดาห์ 
ลูกจา้งหญิงท่ีอายมุากกวา่ 18 ปี ควรทาํงาน 8 ชัว่โมงคร่ึง/วนัหรือ 90 ชัว่โมง/2 สปัดาห์ ผูท่ี้มีหนา้ท่ี
ดูแลอาจจะอนุญาตใหมี้ขอ้ยกเวน้จากกฎดงักล่าวขา้งตน้ตามความเหมาะสมเป็นราย ๆไป 

                  การทาํงานในวนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
                  ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภแ์ละหญิงท่ีใหน้มบุตรอาจจะไม่ถูกจา้งใหท้าํงานในวนัอาทิตยแ์ละ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ยกเวน้ลูกจา้งหญิงท่ีทาํงานบา้น งานขนส่ง งานในโรงแรม งานในร้านเหลา้ หรือ
งานโรงแรมท่ีอยูใ่นรูปแบบอ่ืน  ๆ งานการพยาบาล นกัดนตรี นกัแสดง หรืองานบนัเทิงอ่ืนๆ ท่ีมี
ความคลา้ยคลึงกนั พวกเขาไดรั้บอนุญาตใหใ้นแต่ละสัปดาห์ตอ้งมีเวลาพกัหน่ึงคร้ังท่ีไม่ต่อเน่ืองกนั
อยา่งนอ้ยท่ีสุด 24 ชัว่โมงหลงัจากระยะเวลาพกัในช่วงกลางคืน ผูท่ี้มีหนา้ท่ีดูแลอาจจะอนุญาตใหมี้
ขอ้ยกเวน้จากกฎดงักล่าวขา้งตน้ตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป 
                   6)   การพกัใหน้มบุตร 
 ลูกจา้งหญิงท่ีตอ้งการเล้ียงบุตรดว้ยนมแม่ ตอ้งไดรั้บอนุญาตใหมี้เวลาพกัเพื่อใหน้ม
บุตร 2 คร้ัง/วนั คร้ังละไม่นอ้ยกว่า 30 นาที หรือ 1 คร้ัง/วนั คร้ังละ 1 ชัว่โมง ถา้เธอทาํงานมากกว่า 8 
ชัว่โมงต่อเน่ืองกนัตอ้งไดรั้บอนุญาตใหพ้กัได ้45 นาที หรือถา้ไม่มีเคร่ืองอาํนวยความสะดวกในการ
ให้นมบุตรในบริเวณใกลเ้คียงสถานท่ีทาํงาน การพกัใหน้มบุตรอยา่งนอ้ยท่ีสุด 90 นาที การพกั
เพื่อใหน้มบุตรน้ีถือวา่เป็นชัว่โมงทาํงานและไม่ถูกหกัออกจากการพกัอ่ืน 
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7)    งานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 โดยทัว่ไป ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภจ์ะไม่ไดท้าํงานท่ีแพทยไ์ดล้งความเห็นว่า ถา้เธอ
ยงัคงทาํงานน้ีต่อไปอาจจะเกิดอนัตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพทั้งของมารดาและทารก หญิงตั้งครรภ์
และใหน้มบุตรอาจจะไม่ถูกจา้งใหท้าํงานดงัต่อไปน้ี 

1. งานท่ีตอ้งยก เคล่ือนยา้ย หรือขนส่งของท่ีมีนํ้ าหนกัมากกว่า 5 กิโลกรัมเป็น
ประจาํหรือยกของท่ีมีนํ้ าหนกัเกิน 10 กิโลกรัมดว้ยมือเป็นคร้ังคราว  โดยปราศจากเคร่ืองจกัรช่วย ถา้
การยกเคล่ือนยา้ยหรือขนส่งของท่ีมีนํ้ าหนกัดว้ยมือและมีเคร่ืองช่วย ลูกจา้งหญิงตอ้งไม่ออกแรง
มากกวา่การยกเคล่ือนยา้ยหรือขนส่งของท่ีมีนํ้ าหนกัโดยปราศจากเคร่ืองจกัรช่วย 

2. งานท่ีพวกเขาต้องยืดหรือโค้งตัวทํางานบ่อยๆหรืออยู่ในท่าโน้มตัวหรือ
นัง่ขดัสมาธิเป็นเวลานาน 

3. งานท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์หรือเคร่ืองจกัรชนิดท่ีตอ้งใชเ้ทา้ในการขบัเคล่ือน 
4. งานท่ีตอ้งปลอกเปลือกไมจ้ากท่อนไม ้
5. งานท่ีพวกเขาตอ้งสัมผสักบัโรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพท่ีไดใ้ห้คาํจาํกดั

ความไว ้   ในบทบญัญติัของแผนการประกนัอุบติัเหตุ เช่น โรคท่ีพวกเขามีโอกาสสัมผสัในระหว่าง
ทาํงานท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อการเกิดโรคในขณะตั้งครรภไ์ด ้

6. งานท่ีพวกเขาตอ้งสัมผสักบัความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ เส่ียงต่อการล่ืนไถล 
การตกหรือหกลม้ 

7. งานท่ีตอ้งสมัผสักบัฝุ่ น ก๊าซ ไอหรือควนั ความเยน็ ความร้อน ความช้ืน ความ
สัน่สะเทือนหรือเสียงดงัท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพได ้
  ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภแ์ละใหน้มบุตรอาจจะไม่ใหท้าํงานท่ีกาํหนดอตัราความเร็วใน
การทาํงานโดยไดค่้าจา้งท่ีสูงกวา่ หรืองานในแผนกประกอบช้ินส่วนท่ีมีการกาํหนดอตัราการทาํงาน
ไวล่้วงหนา้ เจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบในเร่ืองน้ีอาจจะมีการอนุญาตถา้ลกัษณะการทาํงาน
และอตัราการทาํงานไม่เป็นผลเสียต่อสุขภาพทั้งของมารดาและทารก 
 หลงัจากอายคุรรภไ์ด ้5 เดือน ลูกจา้งหญิงไม่ควรทาํงานท่ีตอ้งยนืมากกว่า 4 ชัว่โมง/
วนั และหลงัจากอายคุรรภไ์ด ้3 เดือน ไม่ควรใหท้าํงานเก่ียวกบัการขนส่ง 
 ลูกจา้งหญิงท่ีให้นมบุตรในช่วงเดือนแรกหลงัจากคลอดบุตรยงัไม่สมควรทาํงาน ถา้
แพทยใ์หค้วามเห็นวา่ยงัไม่สมควรทาํงานเตม็ท่ีในช่วงน้ี 
 ในภาพรวมของกฎท่ีอา้งถึงในขา้งบนน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพมีอาํนาจท่ี
จะประกาศใชพ้ระราชบญัญติัขอ้ห้ามของหญิงตั้งครรภแ์ละหญิงท่ีให้นมบุตร เจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ี
ดูแลรับผดิชอบในเร่ืองน้ีอาจจะพิจารณาเป็นรายๆไปไม่วา่การจา้งงานนั้นอยูภ่ายใตข้อ้หา้มท่ีกล่าวถึง
ในขั้นตน้หรือขอ้หา้มในการจา้งงานในแต่ละชนิดหรือไม่ 
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 สารท่ีเป็นพิษ 
ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภแ์ละใหน้มบุตรถูกหา้มไม่ให้ทาํงานท่ีตอ้งสัมผสักบัสารท่ีเป็นพิษ 

สารก่อมะเร็ง สารท่ีทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อทารกในครรภ ์หรือทาํใหเ้กิดความผดิปกติของยนีได ้

 รังสี 
 ผูห้ญิงท่ีอยูใ่นวยัเจริญพนัธ์ุหรทอผูห้ญิงท่ีมีอายไุม่เกิน 45 ปี ท่ีตอ้งสมัผสักบัรังสี ควรมี
การจาํกดัขนาดของรังสีท่ีตอ้งสมัผสั 
 ผูห้ญิงบางส่วนหรือทั้ งหมดถูกห้ามจากการทาํงานเพราะจากกฎขา้งต้นโดยไม่ได้
คาํนึงถึงว่าเธอถูกยา้ยไปทาํงานอ่ืนหรือหยดุงานหรือไม่ มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งนอ้ยท่ีสุดเท่า
เทียมกบัรายเฉล่ียของเธอก่อน 15 สัปดาห์สุดทา้ยหรือ 3 เดือนสุดทา้ยก่อนเดือนท่ีเธอเร่ิมตั้งครรภ ์
กฎน้ีไม่ไดน้าํมาใชก้บัผูห้ญิงท่ีทาํงานรับใชใ้นบา้นชัว่คราว 

8)   การคุม้ครองการจา้งงาน 
 การไล่ออกจากงานเน่ืองจากการตั้งครรภ ์ จนกระทัง่หลงัคลอด 4 เดือนถือวา่เป็น
การผดิกฎหมาย 
 

ฉ.  ประเทศไอร์แลนด์  
 ประเทศไอร์แลนด์ได้ออกกฏระเบียบในการให้ความคุม้ครองแรงงานหญิงซ่ึงเป็น
พยาบาลมีครรภข์องรัฐไว ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)   ขอบเขตการลาพกัคลอด  
  ผูห้ญิงท่ีเขา้ไปทาํงานภายใตส้ญัญาการจา้งงานรวมทั้งลูกจา้งฝึกงานในภาคเอกชน     

ขา้ราชการเจา้หนา้ท่ีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของรัฐ65 
                    2)   ระยะเวลาปกติ 
 ลูกจา้งหญิงไดรั้บสิทธิในการลาพกัคลอดอยา่งนอ้ยท่ีสุด 14 สัปดาห์ท่ีต่อเน่ืองกนั 
การเร่ิมตน้หรือการส้ินสุดการลาพกัคลอดถูกเลือกโดยลูกจา้งหญิง แต่ตอ้งไม่เร่ิมชา้กว่า 4 สัปดาห์
ก่อนส้ินสัปดาห์ท่ีคาดว่าจะคลอด และไม่ส้ินสุดเร็วกว่า 4 สัปดาห์ก่อนส้ินสัปดาห์ท่ีคาดว่าจะคลอด 
ลูกจา้งหญิงท่ีมีเหตุผลตอ้งลาพกัก่อนคลอดตอ้งแจง้ต่อนายจา้งก่อน 4 สัปดาห์ท่ีจะลาพกัคลอด 
พร้อมทั้งแสดงใบรับรองแพทยท่ี์ระบุถึงสปัดาห์ท่ีคาดวา่จะคลอด 
 ถา้ลูกจา้งหญิงเสียชีวิตภายใน 14 สัปดาห์หลงัจากสัปดาห์ท่ีลาพกัคลอด บิดาของ
เด็กท่ีเป็นลูกจา้งภายใตส้ัญญาการจา้งงาน มีสิทธิไดล้าพกัคลอดท่ีเหลือ ถา้มารดาเสียชีวิตก่อน

                                                           
65 Loc.cit. 
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สปัดาห์ท่ี 10 หลงัจากสัปดาห์ท่ีคลอด บิดาของเด็กจะไดว้นัลาพกัคลอดตั้งแต่วนัส้ินสุดสัปดาห์ท่ี 10 
ถา้มารดาเสียชีวิตหลงัจากสปัดาห์ท่ี 10 บิดาของเด็กสามารถใชว้นัลาพกัคลอดจนส้ินสุดอาทิตยท่ี์ 14 
ไดโ้ดยบิดาของเด็กตอ้งแจง้ต่อนายจา้งของเขาก่อนวนัท่ีจะเร่ิมลา และตอ้งแจง้ระยะเวลาท่ีไดรั้บ
สิทธิลา ถา้นายจา้งตอ้งการ เขาตอ้งนาํสาํเนาใบมรณะบตัรของภรรยาและสาํเนาใบรับรองการเกิด
ของบุตรมาแจง้ต่อนายจา้งดว้ย การลาตอ้งเร่ิมภายใน 7 วนัของการตายของมารดา66 
  3)   การขยายวนัลาพกัคลอด 
 ถา้เดก็เกิดชา้กวา่กาํหนด การลาพกัหลงัคลอดจะถูกขยายออกไปสูงสุดได ้4 สปัดาห์ 
(การลาพกัคลอดทั้งหมดอาจจะไม่เกิน 18 สปัดาห์) ลูกจา้งหญิงตอ้งเขียนใบแจง้เหตุผลของการขยาย
เวลาการลาพกัหลงัคลอดทนัทีหลงัจากวนัท่ีคลอดให้กบันายจา้ง และระยะเวลาลาพกัคลอดท่ีขยาย
ออกไปตอ้งแจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 4 สัปดาห์ก่อนวนัท่ีคาดว่าจะกลบัมาทาํงาน ในกรณีท่ีมารดา
เสียชีวิต บิดาสามารถใชว้นัลาของมารดาได ้แต่ทั้งน้ีสิทธิในการลาพกัของบิดาไม่เกิน 4 สปัดาห์ 

 4)   การคุม้ครองสุขภาพ 
 การหยดุงานเพื่อรับการตรวจทางการแพทย ์ ลูกจา้งหญิงมีสิทธิหยุดเพ่ือไปรับการ
ตรวจร่างกายโดยปราศจากการไม่ไดรั้บเงินเดือน 

  งานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ โดยทัว่ไปปัจจยัเส่ียงท่ีลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภ ์ผูท่ี้คาด
ว่าจะคลอดบุตรในไม่ชา้น้ี และหญิงท่ีใหน้มบุตรมีโอกาสสัมผสั ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการ
ตั้งครรภแ์ละการใหน้มบุตร ไดแ้ก่ 

           1. ปัจจยัทางกายภาพท่ีอาจเป็นสาเหตุของความพิการของทารกหรือรกลอกตวัก่อน
กาํหนดรวมถึงการกระแทก การสัน่สะเทือน หรือการเคล่ือนยา้ยของท่ีมีนํ้ าหนกัดว้ยมือ เสียง รังสีท่ีมี
การแตกตวัของประจุไฟฟ้า รังสีท่ีไม่มีการแตกตวัของประจุไฟฟ้า อุณหภูมิท่ีสูงหรือตํ่าจนเกินไป 
ท่าทางในการทาํงาน การเดินทางทั้งภายในและภายนอกสถานท่ีทาํงาน ความเครียดทางกายและทาง
จิตใจและปัจจยัทางกายภาพอ่ืนท่ีเก่ียวกบักิจกรรมของลูกจา้งหญิง 

    ในระหวา่งท่ีตั้งครรภแ์ละระหวา่ง 10 สปัดาห์หลงัจากคลอด ลูกจา้งหญิงถูกหา้ม
ไม่ใหย้กหรือเคล่ือนยา้ยของท่ีมีนํ้ าหนกัมาดว้ยมือ ถา้แพทยใ์หค้วามเห็นวา่การทาํงานในลกัษณะน้ี
ทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพทั้งของมารดาและทารกได ้

    2.  ปัจจยัทางชีวภาพและสารเคมีท่ีซ่ึงรู้กนัดีว่าเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภแ์ละทารกท่ีอยูใ่นครรภ ์ รวมถึงตะกัว่หรือส่ิงท่ีทาํจากตะกัว่ ยาท่ีทาํให้เกิดความผดิปกติใน
การแบ่งตวัของเซลล ์ ก๊าซคาร์บอนมอน๊อคไซด ์สารเคมีท่ีเป็นท่ีรู้จกัว่าเป็นอนัตรายและสามารถดูด
ซึมผา่นทางผวิหนงัได ้

                                                           
66 Maternity Protection Act 1944.  from http://europa.euint/caum/employment. 

Social/missoc/2002/missoc80.eu.htm. 
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           3.  กระบวนการทางอุตสาหกรรมรวมถึงสารก่อมะเร็ง จากผลการประเมินความเส่ียง
ในสถานท่ีทาํงาน พบว่างานท่ีลูกจา้งหญิงมีครรภท์าํนั้นมีความเส่ียงต่อการเกิดอนัตรายต่อสุขภาพ
ทั้งของมารดาและทารก และนายจา้งไดย้า้ยลูกจา้งหญิงนั้นไปทาํงานท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่มีความ    
ยติุธรรม ลูกจา้งหญิงมีสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทน ถา้ลูกจา้งหญิงไดส้ัมผสักบัความเส่ียงท่ีมี
ผลต่อสุขภาพและความปลอดภยั เช่น การทาํงานใตดิ้น การทาํงานท่ีตอ้งสัมผสักบัตะกัว่หรือตน้
กาํเนิดของตะกัว่ท่ีซ่ึงสามารถดูดซึมเขา้สู่ร่างกายของมนุษยไ์ด ้ ทาํงานในท่ีท่ีมีความกดดนัสูงกว่า
บรรยากาศ (เช่น ดาํนํ้ า) หรือหญิงตั้งครรภท่ี์ทาํงานท่ีสัมผสักบัเช้ือโรค เช่น หดัเยอรมนั โปรโตซวั 
เป็นตน้ โดยปราศจากการไดรั้บภูมิคุม้กนั 

5)    การคุม้ครองการจา้งงาน 
 การใหอ้อกจากงานเน่ืองจากการตั้งครรภถื์อวา่เป็นความผดิตามกฎหมาย 

 
3.2.2  การคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภใ์นกลุ่มประเทศเอเชีย 

 กลุ่มประเทศในเอเชียไดเ้ห็นถึงความสาํคญัในการใหค้วามคุม้ครองแรงงานหญิง
ซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภ์ของรัฐจึงได้มีการออกกฎหมายมาให้ความคุม้ครองแรงงานดังกล่าวซ่ึง
กฎหมายในเร่ืองน้ีไดรั้บอิทธิพลและแนวคิดมาจากประเทศยโุรป  โดยแบ่งเป็นประเทศต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
ก.  ประเทศญี่ปุ่น  
 ประเทศญ่ีปุ่นไดมี้กฎหมายในเร่ืองการคุม้ครองแรงงานบญัญติัไว ้  แต่กฎหมายแรงงาน
ฉบบัดงักล่าวก็ไม่ไดใ้หค้วามคุม้ครองแก่บุคลากรในภาครัฐหรือขา้ราชการแต่อยา่งใด  เช่นเดียวกบั
ประเทศไทยท่ีไม่มีกฎหมายบญัญติัออกมาใหค้วามคุม้ครองแรงงานในส่วนของภาครัฐ ซ่ึงในการให้
ความคุม้ครองแรงงานหญิงในประเทศญ่ีปุ่นมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)   ขอบเขตการลาพกัคลอด 
 ผูห้ญิงท่ีทาํงานในรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ยกเวน้ ขา้ราชการ ผูห้ญิงท่ีทาํงานบา้น 
หรือรับงานมาทาํท่ีบา้นไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายน้ี 67 
 2)    ระยะเวลาปกติ 
  ไดรั้บสิทธิลาพกัคลอดทั้งหมด 14 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 6 สัปดาห์เป็นลาพกัก่อน
คลอด 8 สัปดาห์ใหล้าพกัหลงัคลอด (6 สัปดาห์เป็นการลาท่ีบงัคบั 2 สัปดาห์ท่ีเหลือเธอสามารถ
กลบัไปทาํงานได ้ถา้เธอตอ้งการและแพทยใ์หค้วามเห็นว่าไม่มีผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพของ
เธอ)     ผูห้ญิงท่ีแทง้หรือทารกตายคลอดกไ็ดรั้บสิทธิลาพกัคลอดดว้ย 

                                                           
67 Loc.cit. 
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3)    การขยายวนัลาพกัคลอด 
     การลาพกัก่อนคลอดสามารถขยายได ้4 สปัดาห์ในกรณีท่ีเป็นครรภแ์ฝด ถึงแมว้า่จะ

ไม่ไดมี้การกาํหนดเจาะจงไวใ้นกฎหมาย การลาพกัก่อนคลอดท่ีขยายหรือลดลง ถา้วนัท่ีคลอดเร็วข้ึน
หรือชา้กวา่ท่ีกาํหนดไว ้โดยไม่มีผลกระทบต่อการลาพกัหลงัคลอด 8 สปัดาห์68 

4)   การคุม้ครองสุขภาพ 
        การจดัการเวลาทาํงาน 

       การทาํงานกลางคืน ถา้เป็นความตอ้งการของลูกจา้ง ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภห์รือให้
นมบุตร นายจา้งจะไม่ใหเ้ธอทาํงานในช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลา 22.00-5.00 น. ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย
แรงงานท่ีไดบ้ญัญติัไว ้

     การทาํงานล่วงเวลา  ถา้เป็นความตอ้งการของลูกจา้ง ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภห์รือใหน้ม
บุตรอาจจะไม่ทาํงานล่วงเวลาหรือจะไม่ทาํงานมากกวา่จาํนวนชัว่โมงท่ีมากท่ีสุด (40 ชัว่โมง/
สปัดาห์และ 8 ชัว่โมง/วนั)69 

      การหยดุงานเพื่อรับการตรวจทางการแพทย ์
 นายจา้งตอ้งพยายามจดัการใหลู้กจา้งหญิงท่ีมีความจาํเป็นตอ้งหยดุงานเพ่ือไปตรวจ
สุขภาพและรับบริการทางการแพทยต์ามกฎหมายว่าดว้ยเร่ืองสุขภาพของมารดาและทารก นายจา้ง
ตอ้งมาตรการท่ีจาํเป็นรวมทั้งมีการปรับชัว่โมงการทาํงานและงาน เพื่อวา่ลูกจา้งหญิงสามารถทาํตาม
คาํแนะนาํท่ีพวกเขาไดรั้บจากการตรวจสุขภาพและการตรวจทางการแพทย ์แต่ถา้วนัท่ีตอ้งไปรับการ
ตรวจสุขภาพนั้นมีปัญหาเน่ืองจากงาน ลูกจา้งหญิงตอ้งตดัสินใจไปวนัอ่ืนหลงัจากท่ีไดป้รึกษากบั
แพทยป์ระจาํตวัของเธอแลว้ 
 

 วนัหยดุพกัผอ่น 

 ถา้เป็นความตอ้งการของลูกจา้ง ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภห์รือให้นมบุตรอาจจะไม่
ทาํงานในวนัหยดุพกัผอ่น   

5)   การพกัใหน้มบุตร 

                                                           
68 Labour Standard Law (Law No.49 of 1947). from http://www.globalmarch.org/virtuallibrary/ 

ilo.natle/japan-labour-standards. Htm #a 064. 
69 Law on Securing, etc. of Equal Opportunity and Treatment between Men and Women in 

employment (Law No.113 of July 1, 1972). from http://www.2.mhlw.Go.Jp/topics/josei/hourei/20000401-31 
e.htm. 
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 นอกจากระยะเวลาพกัตามกฎหมาย ลูกจา้งหญิงมีสิทธิหยดุพกังานเพื่อใหน้มบุตร
ไดว้นัละ 2 คร้ังๆละ 30 นาที เวลาหยดุงานท่ีไม่ไดรั้บค่าจา้งถา้การจ่ายค่าจา้งน้ีไม่ไดก้าํหนดไวใ้น
การตกลงร่วมกนัหรือกฎระเบียนในการทาํงาน 

6)  งานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
      โดยทัว่ไป  ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภห์รือลูกจา้งหญิงท่ีหลงัจากคลอดบุตรภายใน 1 ปี

จะไม่ถูกให้เขา้ไปทาํงานในการทาํงานใตดิ้นหรืองานท่ีซ่ึงอาจจะมีอนัตรายต่อการตั้งครรภ ์ การ
คลอด หรือการใหน้มบุตร เช่น งานท่ีตอ้งยกของท่ีมีนํ้ าหนกั 6-8 กิโลกรัมเป็นประจาํหรือยกของท่ีมี
นํ้ าหนกัมากกว่า 10 กิโลกรัมเป็นคร้ังคราว งานท่ีตอ้งมีการเดินอยา่งต่อเน่ือง งานท่ีตอ้งมีการลุกข้ึน
นัง่ลงจากเกา้อ้ีบ่อยๆ งานท่ีตอ้งใชท่้าทางพิเศษ เช่น ใชท้อ้งในการผลกัหรือดนั งานท่ีมีความ
สั่นสะเทือน งานท่ีซ่ึงตอ้งสัมผสักบัก๊าซท่ีเป็นอนัตราย งานท่ีตอ้งสัมผสักบัรังสีท่ีเป็นขอ้ห้ามตาม
กฎหมายว่าดว้ยเร่ืองรังสี ควรมีการจาํกดัขนาดของรังสีท่ีลูกจา้งหญิงขณะตั้งครรภต์อ้งสัมผสั และ
ลูกจา้งหญิงท่ีตั้งครรภห์รือใหน้มบุตรตอ้งยา้ยไปทาํงานท่ีเบากวา่ตามท่ีพวกเขาตอ้งการ 

7)  การคุม้ครองการจา้งงาน 
  การใหอ้อกจากงานเน่ืองจากการตั้งครรภถื์อวา่เป็นความผดิตามกฎหมาย 
 

ข.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 กฎหมายประเทศลาวท่ีใหค้วามคุม้ครองแรงงานหญิงท่ีตั้งครรภใ์นการทาํงานถูกบญัญติั
ลงในกฎหมายแรงงานของประเทศลาว ค.ศ. 1994 หรือ Labour  Law of Lao 1994  โดยเม่ือพิจารณา
ดูแลว้ก็พบว่ามีการให้ความคุม้ครองแก่แรงงานหญิงท่ีตั้ งครรภ์คลา้ย ๆ กับประเทศไทย โดยมี
รายละเอียดการใหค้วามคุม้ครอง ดงัน้ี 
 1)  ขอบเขตการลาพกัคลอด 
  กฎหมายแรงงานฉบบัน้ีมิให้ใชบ้งัคบักบัขา้ราชการท่ีทาํงานเก่ียวกบัการบริหารงาน
ของรัฐ  การให้บริการทางเทคนิค  การป้องกันประเทศ และการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศ เช่น ทหาร  ตาํรวจ 
 2)  ระยะเวลาปกติ 
 พระราชบญัญติัแรงงานของประเทศลาว ปี ค.ศ. 1994  หมวดท่ี 6  มาตรา 35  (Labour 
Law of  Lao 1994, Chapter V1. Article 35)  ไดก้าํหนดใหสิ้ทธิแก่ลูกจา้งหญิงมีครรภใ์หน้สิทธิหยดุ
งานในการคลอดอยา่งนอ้ย 90 วนั  โดยไดรั้บค่าแรงหรือเงินเดือนตามปกติจากนายจา้งหรือกองทุน
ประกนัสังคม หากไดส่้งเบ้ียประกนัสังคมครบถว้น  เวลาหยดุงานก่อนหรือหลงัคลอดบุตรใหอ้ยูใ่น
ระยะ 90 วนั แต่ตอ้งมีเวลาหยดุงาน 42 วนั  ภายหลงัจากคลอดบุตร 
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 3)   การขยายวนัลาพกัคลอด 
   การลาพกัคลอดสามารถขยายไดใ้นกรณีเจ็บป่วย อนัเกิดจากการคลอดบุตร  โดย
ลูกจา้งมีสิทธิหยุดงานไดอี้กอย่างนอ้ย 30 วนั  โดยตอ้งมีใบรับรองจากแพทย ์โดยไดรั้บค่าแรงงาน
เป็นเงินเดือน ร้อยละ 50 ของค่าแรงปกติ 

 การคุม้ครองสุขภาพ 
 4)  การจดัการเวลาทาํงาน 
  สาํหรับการทาํงานกลางคืน  สาํหรับพระราชบญัญติัแรงงานของประเทศลาว  มิไดมี้
การบญัญติัใหค้วามคุม้ครองในเร่ืองการหา้มมิใหลู้กจา้งหญิงมีครรภท์าํงานในเวลากลางคืนไว ้
  การทาํงานล่วงเวลา70  พระราชบญัญติัแรงงานลาว  ปี ค.ศ. 1994  หมวดท่ี 6  มาตรา 
34  (Labour Law of Lao 1994, Chapter V1 Article 34)  ไดก้าํหนดใหค้วามคุม้ครองลูกจา้งหญิงมี
ครรภ์ไวโ้ดยห้ามนายจา้งให้ลูกจางหญิงมีครรภ์หรือในระยะเล้ียงดูบุตรตํ่ากว่า 12 เดือน ทาํงาน
ล่วงเวลาหรือทาํงานในวนัหยดุ 
 5)  การพกัใหน้มบุตร 
  พระราชบัญญัติแรงงานของประเทศลาว  ปี ค.ศ. 1994  หมวดท่ี 6  มาตรา 35  
(Labour Law of Lao 1994, Chapter V1 Article 35)  ไดก้าํหนดใหสิ้ทธิแก่ลูกจา้งหญิงภายหลงัการ
คลอดบุตรในระยะ 2  เดือนลงมา  ลูกจา้งหญิงนั้นมีสิทธิลาพกังานวนัละ 1 ชัว่โมง เพื่อให้นมบุตร
หรือเล้ียงดูบุตรได ้ในกรณีท่ีลูกจา้งนาํบุตรไปฝากไวใ้นโรงเล้ียงเด็กหรือสถานท่ีทาํงานของตนท่ีมี
หอ้งเล้ียงเดก็ 
 6)  งานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
  โดยหลกัการท่ีพระราชบญัญติัแรงงานประเทศลาว ปี ค.ศ. 1994  หมวดท่ี 6  มาตรา 
34  (Labour Law of Lao 1994, Chapter V1 Article 34)  จะกาํหนดเอาไวใ้นเร่ืองการหา้มใชแ้รงงาน
หญิงมีครรภ์ หรืออยู่ในช่วงระหว่างเล้ียงดูบุตร หรือภายหลงัจากการคลอดบุตรตํ่ากว่า 6 เดือน  
ทาํงานยกถ่ายหรือแบกของหนกั แต่ไม่ไดก้าํหนดนํ้ าหนกัเอาไวอ้ย่างชดัเจนว่าเป็นจาํนวนนํ้ าหนัก
เท่าใด  และรวมถึงงานท่ีตอ้งยื่นติดต่อกนัเป็นเวลานาน ๆ เพราะในขณะท่ีมีครรภ์จะตอ้งแบกรับ
นํ้ าหนกัท่ีมากกว่าปกติ  อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและอนามยัของตวัหญิงเองและทารกในครรภ์
ดว้ย  หรืออาจจะใหลู้กจา้งไปทาํงานอ่ืนก่อนชัว่คราวท่ีเหมาะสมกบัสภาพร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงไป 

                                                           
70 พชัราวลยั  วงศบุ์ญลน้ และคณะ. (2538).  กฎหมายสําคญัของพม่าและอนิโดจีนในธุรกจิการค้าและการ

ลงทุน.  หนา้ 428.  (Labour Law of Lao People’s Democratiic Republic. Articles, 35. 
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 7)  การคุม้ครองการจา้งงาน 
       การให้ลูกจา้งหญิงออกจากงานหรือยกเลิกสัญญาจา้งแรงงานหรือบงัคบัให้ลูกจา้ง
หยุดเขา้ทาํงานในขณะมีครรภ์หรือท่ีคลอดบุตรแลว้  แต่ยงัไม่ถึง 9 เดือน เป็นการกระทาํท่ีผิด
กฎหมาย คือ พระราชบญัญติัแรงงานของประเทศลาว ปี ค.ศ. 1994  หมวดท่ี 3  มาตรา 17  (Labour 
Law of Lao 1994, Chapter III Article 17) 
 
3.3  การคุ้มครองการใช้แรงงานหญงิซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภ์ในประเทศไทย 
 

 กฎหมายของประเทศไทยท่ีให้การคุม้ครองแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีตั้งครรภ์ใน
การทาํงานมิไดมี้การบญัญติัเอาไวโ้ดยตรง    แต่เป็นการนาํหลกักฎหมายในเร่ืองพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน   พ.ศ. 2541  และระเบียบต่าง ๆ มาบงัคบัใชแ้ทน    
 การมีสุขภาพดีของหญิงมีครรภแ์ละทารกท่ีอยูใ่นครรภถื์อเป็นสิทธิของสตรีและเด็ก  ซ่ึง
ถือวา่เป็นสิทธิมนุษยชนอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งใหค้วามคุม้ครอง  โดยเฉพาะเม่ือหญิงนั้นตอ้งออกมาทาํงาน
นอกบา้นเพื่อหารายไดจุ้นเจือครอบครัว  ซ่ึงมีโอกาสเส่ียงท่ีจะไดรั้บอนัตรายจากการทาํงานและ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานได ้  ประเทศไทยไดใ้ห้ความสาํคญัในเร่ืองการคุม้ครองสิทธิมารดา
เช่นกนั  จากการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการคุม้ครองสิทธิมารดา  พบว่ามีบทบญัญติัของกฎหมายท่ี
มีลกัษณะเป็นการใหค้วามคุม้ครองสิทธิมารดา  มีดงัต่อไปน้ี 
 1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 2540 
      มาตรา 4 ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอ่มไดรั้บความ   
คุม้ครอง 
 มาตรา 30 บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่า
เทียมกนั  ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั  การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเร่ืองถ่ินกาํเนิด  เช้ือชาติ  ภาษา  เพศ  อาย ุ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม  ความเช่ือทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ  จะกระทาํมิได ้
 มาตรา 86  รัฐตอ้งส่งเสริมใหป้ระชากรวยัทาํงานมีงานทาํ  คุม้ครองแรงงานโดยเฉพาะ
แรงงานเดก็ และแรงงานหญิง  จดัระบบแรงงานสมัพนัธ์  การประกนัสงัคม  รวมทั้งค่าตอบแทน
แรงงานใหเ้ป็นธรรม 
 จากบทบญัญติัของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบบัปีพุทธศกัราช  2540  จะเห็นได้ว่า
กฎหมายดงักล่าวไดก้าํหนดใหม้นุษยทุ์กคนไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงยอ่มมีสิทธิเสมอภาคกนั    
ไดรั้บการส่งเสริมและคุม้ครองจากรัฐท่ีเท่าเทียมกนัและคุม้ครองในทุกอาชีพ   ทุกวยั  ทุกภาษา    
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รวมทั้งมีการกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการหา้มเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล  ซ่ึงกฏหมายฉบบั
ดังกล่าวทาํให้แรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภ์ในภาครัฐย่อมได้รับสิทธิ และการคุม้ครอง
เช่นเดียวกบัภาคเอกชนและฐานะเป็นมนุษยย์อ่มมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 

2. พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
หา้มมิใหน้ายจา้งใหลู้กจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีครรภท์าํงานในระหว่าง เวลา 22.00 น. ถึง

เวลา 06.00 น.  ทาํงานล่วงเวลา ทาํงานในวนัหยดุ  หรือทาํงานท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองยนตท่ี์
มีความสั่นสะเทือน  งานขบัเคล่ือนหรือติดไปกบัยานพาหนะ  งานยก  แบก  หาม  หาบ  ทูน  ลาก  
หรือเขน็ของหนกัเกนสิบหา้กิโลกรัม  งานท่ีทาํในเรือ  งานอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง71  แต่มี
ขอ้ยกเวน้ว่า  นายจา้งอาจใหลู้กจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีครรภท่ี์ทาํงานในตาํแหน่งบริหาร  งานวิชาการ  
งานธุรการ  รวมทั้งงานเก่ียวกบัการเงินหรือบญัชี  ทาํงานล่วงเวลาในวนัทาํงานไดโ้ดยไดรั้บความ
ยินยอมจากลูกจา้งในกรณีท่ีลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีครรภ์มีใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงมา
แสดงว่าไม่อาจทาํงานในหนา้ท่ีเดิมต่อไปได ้  ให้ลูกจา้งนั้นมีสิทธิของให้นายจา้งเปล่ียนงานใน
หนา้ท่ีเดิมเป็นการชัว่คราวก่อนหรือหลงัคลอดได ้ และให้นายจา้งพิจารณาเปล่ียนงานท่ีเหมาะสม
ใหแ้ก่ลูกจา้งนั้น  ใหลู้กจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีครรภมี์สิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรครรภห์น่ึงไม่เกินเกา้สิบวนั
วนัลา  ใหน้บัรวมวนัหน่ึงหยดุท่ีมีในระหว่างวนัลาดว้ย  หา้มมิใหน้ายจา้งเลิกจา้งลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิง
เพราะเหตุมีครรภ ์72 

การคุม้ครองแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภด์งัท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน   พ.ศ. 2541   กาํหนดหา้มใหห้ญิงมีครรภท์าํงานในระหว่างเวลา  22.00  นาฬิกา ถึง  
06.00  นาฬิกา   และหา้มทาํงานยก   แบก  หาม    หรือ เขน็ของหนกัเกิน  15  กิโลกรัม    เพราะเหตุท่ี
กาํหนดให้ความคุม้ครองเช่นน้ีก็เพราะในขณะท่ีตั้งครรภย์่อมมีความเส่ียงเป็นอย่างมาก    จาํเป็นท่ี
จะตอ้งไดรั้บการดูแลและพกัผอ่นอยา่งมากเพ่ือสุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์และแขง็แรง 

3.  ร่างพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ 
 มาตรา 9 บุคคลมีสิทธิเท่าเทียมกนัท่ีจะไดรั้บการสร้างเสริมและคุม้ครองสุขภาพโดย

ไม่มีการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมเน่ืองจากความแตกต่างเร่ืองเพศ 
 สุขภาพของผูห้ญิงมีความจาํเพาะและซบัซอ้นเน่ืองมาจากระบบเจริญพนัธ์ุ ซ่ึงมีอิทธิพล

ต่อสุขภาพองคร์วมตลอดช่วงชีวิตของผูห้ญิงตั้งแต่เกิดจนตาย ดงันั้น สุขภาพของผูห้ญิงจึงตอ้งไดรั้บ
การสร้างเสริม  ปกป้องและคุม้ครองอยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม 

                                                           
71 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541. (2541). หนา้ 25. 
72 แหล่งเดิม. หนา้ 26. 
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      ร่างพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาตินั้น ไดบ้ญัญติัข้ึนมาเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพท่ีดี
และแขง็แรงรวมทั้งกาํหนดใหมี้ความครอบคลุมและคุม้ครองทุกเพศใหเ้กิดความเท่าเทียมกนั มีการ
ใหค้วามคุม้ครองสุขภาพหญิงมากข้ึน เหตุเน่ืองจากความจาํเพาะและความซบัซอ้นจากระบบ เจริญ
พนัธ์ท่ีมีมากกวา่เพศชาย  ทาํใหต้อ้งมีการส่งเสริมและคุม้ครองป้องกนัสุขภาพหญิงมีครรภม์ากยิง่ข้ึน    
จึงจาํเป็นตอ้งช่วยผลกัดนักฎหมายดงักล่าวใหมี้ผลใชบ้งัคบั 

  4. ระเบียบของขา้ราชการพลเรือนว่าดว้ยการลาของราชการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2539  
ระเบียบน้ีมีผลใชบ้งัคบัมาตั้งแต่วนัท่ี  4  พฤษภาคม พ.ศ. 2539  ซ่ึงก็ไดใ้ห้สิทธิแก่หญิงมีครรภ์
เช่นกนั  โดยมีสาระสาํคญัว่า  ขา้ราชการและลูกจา้งภาครัฐทั้งลูกจา้งประจาํและลูกจา้งชัว่คราวมี
สิทธิลาพกัคลอดได ้ 90 วนั  โดยไม่ตอ้งรวมอยูก่บัวนัลากิจและให้ไดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งใน
ระหวา่งลาดว้ย  และมีสิทธิลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรต่อไดอี้ก 150 วนั  หรือ 5  เดือน  โดยไม่ไดรั้บเงินเดือน 

        บุคลากรในภาครัฐจะมีหลกัเกณฑใ์นเร่ืองการคุม้ครองการลาพกัคลอดท่ีบญัญติัอยู่
ในระเบียบของขา้ราชการพลเรือนวา่ดว้ยการลาของราชการ     ซ่ึงใหสิ้ทธิแก่ขา้ราชการสามารถท่ีจะ
ลาพกัคลอดได ้  90 วนั  และมีสิทธิไดล้าพกัเพื่อให้นมบุตรอีก  150  วนั  โดยไม่ไดรั้บเงินเดือน     
กฎหมายฉบบัดงักล่าวส่งเสริมให้ขา้ราชการซ่ึงในท่ีน้ีเป็นเร่ืองพยาบาลหญิงมีครรภส์ามารถลาพกั
คลอดและลาพกัเพื่อใหน้มบุตรได ้    เพราะการลาพกัเพื่อคลอดบุตรและเล้ียงดูบุตรเป็นการส่งเสริม
ความสมัพนัธ์ของมารดาและบุตรอีกทั้งนมมารดามีประโยชน์มาก    ส่งเสริมพฒันาการ    ทาํใหบุ้ตร
มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แขง็แรง   รวมทั้งส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีในครอบครัวก่อใหเ้กิดความสุขและ
ส่งผลดีต่อสงัคม  ทาํใหส้งัคมสงบเรียบร้อยดว้ย 

     ในขณะน้ีประเทศไทยไดพ้ยายามท่ีจะส่งเสริมและคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิงตามท่ี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย   พุทธศกัราช  2540  ไดบ้ญัญติัรองรับไวใ้นบทบญัญติัเร่ืองการ
คุม้ครองแรงงานหญิงในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  และในร่างพระราชบญัญติั
สุขภาพแห่งชาติ    ถึงแมว้า่ร่างพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติจะยงัไม่ไดอ้อกเป็นกฎหมายกต็ามแต่
ก็แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้ให้ความสําคัญในเร่ืองการคุ้มครองการใช้แรงงานหญิงไว้
เช่นเดียวกนั 

       จากการศึกษาพบว่ามีแรงงานหญิงในกลุ่มภาครัฐไม่ได้รับความคุ้มครองจาก
กฎหมาย  ซ่ึงสาเหตุท่ีสาํคญัประการหน่ึง  กคื็อ ขอ้จาํกดัของกฎหมายนัน่เอง ดงัท่ีในพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน   พ.ศ. 2541  ได้มีขอ้ยกเวน้ไวว้่า “ มิให้ใช้บังคบัแก่หน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ  “   ทาํให้ผูป้ฏิบติังานท่ีทาํงานในภาครัฐจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองภายใตร้ะเบียบของ
ขา้ราชการพลเรือน   เช่นเดียวกนักบัวิชาชีพพยาบาล   ซ่ึงก็ไดรั้บความคุม้ครองการใชแ้รงงานจาก
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน  และจากการศึกษาเพิ่มเติมจากนโยบายของหน่วยงานรัฐท่ีมีพยาบาล
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หญิงมีครรภท์าํงานอยู ่   พบว่า  นโยบายของหน่วยงานรัฐดงักล่าวก็ไดน้าํเอาระเบียบของขา้ราชการ
พลเรือนท่ีวา่ดว้ยเร่ืองสิทธิในการลาพกัคลอด   ลาป่วย   และลากิจ   มาบงัคบัใชส่้วนในเร่ืองระเบียบ
ปฏิบติัเก่ียวกบัลกัษณะการทาํงานในขณะท่ีพยาบาลหญิงมีครรภน์ั้น    เป็นเร่ืองของนโยบายของแต่
ละหน่วยงาน  ซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะมอบหมายให้ฝ่ายการพยาบาลของแต่ละหน่วยงานเป็นผูบ้ริหาร
จัดการและทางฝ่ายการบริหารก็จะให้แต่ละแผนกไปจัดการกันเอง  โดยไม่มีการกาํหนดเป็น
นโยบายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือเป็นหลกัเกณฑม์าตรฐานท่ีทุกหน่วยงานของรัฐตอ้งปฏิบติัตาม 

    จากการคน้ควา้สอบถามขอ้มูลเชิงลึกจากฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐแห่ง
หน่ึง73   พบว่า   หัวหนา้ฝ่ายการพยาบาลจะเป็นผูบ้ริหารจดัการเอง   โดยจะให้การอนุญาตสาํหรับ
พยาบาลหญิงมีครรภป์ฏิบติังานแต่เพียงผลดัเชา้เท่านั้นหรือเขา้ทาํงานตั้งแต่เวลา  07.00  นาฬิกา   ถึง  
15.00  นาฬิกา    ในช่วงใกลค้ลอดหรืออายคุรรภ ์ 8-9  เดือน     แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลาย
ส่วนดว้ยท่ีทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติังานแต่ในผลดัเชา้เพียงผลดัเดียว   กล่าวคือ   ในเร่ืองอตัรากาํลงัท่ี
ไม่เพียงพอทาํให้พยาบาลมีครรภย์งัคงตอ้งทาํงานในผลดัดึก     และอีกประการหน่ึงก็คือ    ในเร่ือง
ค่าตอบแทน    ท่ีบางแผนกมีผูช้าํนาญเฉพาะทางนอ้ยเป็นเหตุใหพ้ยาบาลท่ีตั้งครรภย์งัคงตอ้งทาํงาน
ในผลดัดึกและเหตุท่ีจาํนวนพยาบาลนอ้ยก็เน่ืองมาจากอตัราค่าตอบแทนท่ีนอ้ยกว่าภาคเอกชนทาํให้
พยาบาลส่วนใหญ่เลือกปฏิบติังานในภาคเอกชน 

   บทสัมภาษณ์พยาบาลมีครรภ์ในหน่วยงานสถานพยาบาลภาครัฐบางส่วนในเขต
กรุงเทพมหานครพบว่า    ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลวิสัญญีหรือท่ีเรียกว่า   พยาบาลดมยาสลบ    จะตอ้ง
เขา้ทาํการคลอดก่อนกาํหนดเม่ือตอนตั้งครรภไ์ดเ้พียง  8  เดือน  เหตุก็เพราะว่า   จาํนวนบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความชาํนาญดา้นดมยาสลบมีจาํนวนน้อยทาํให้ตนเองตอ้งทาํงานมากกว่าปกติตอ้งอยู่เวร
หลายผลดัรวมทั้งในผลดัดึกดว้ย    ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตนเองและทารกในครรภด์ว้ย      และอีก
เหตุผลหน่ึงก็คือสารเคมีท่ีใชใ้นการดมยาสลบก็มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์
แขง็แรงของทารกในครรภเ์ช่นกนั 

    พยาบาลแผนกห้องผ่าตดั    ก็เช่นกนัจะตอ้งยืนเป็นเวลานานขณะช่วยแพทยท์าํการ
ผา่ตดั    โดยหากเขา้เวรในช่วงเวลากลางวนัท่ีมีพยาบาลจาํนวนมากก็สามารถหาเวลาพกัไดม้ากแต่
หากเขา้เวรช่วงกลางคืนท่ีจาํนวนบุคลากรพยาบาลน้อยจะตอ้งเดินและยืนเป็นเวลานานและใน
บางคร้ังเป็นการผ่าตดัใหญ่ตอ้งใชเ้วลานานทาํให้ตอ้งทาํงานล่วงเวลาต่อไป    ทาํให้การพกัผ่อน
นอ้ยลงส่งผลกระทบต่อตนเองและทารกในครรภด์ว้ย 

                                                           

 73 ขอ้มูลจาก  รุ้งนภา  พาณิชรัตณ์.   ฝ่ายการวจิยัโรงพยาบาลศิริราช  มหาวทิยาลยัมหิดล. 
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    นอกจากพยาบาลมีครรภ์จะตอ้งทาํงานเป็นผลดั    ทาํงานล่วงเวลา   บางคร้ังเช่น
พยาบาลแผนกอายรุกรรม   จะตอ้งใชแ้รงงานมากกว่าปกติ  เช่น   จะตอ้งยกเคล่ือนยา้ยผูป่้วย    เขน็
ลากอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีนํ้ าหนักมาก   พลิกตวัผูป่้วยเพื่อเช็ดตวั    ทาํให้ส่งผลกระทบต่อ
พยาบาลหญิงมีครรภแ์ละทารกในครรภด์ว้ย   เป็นตน้ 

     ดงันั้นถึงแมจ้ะประกอบวิชาชีพพยาบาลเช่นเดียวกนัก็ตาม    แต่พยาบาลมีครรภ์ใน
ภาคเอกชนจะไดรั้บการคุม้ครองจากพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  มาตรา  39  โดย
พยาบาลเหล่าน้ีจะมีกฎหมายห้ามทาํงานในเวลา  22.00 นาฬิกา  ถึง  06.00  นาฬิกา  ห้ามทาํงาน
ล่วงเวลา    หา้มยกแบกของท่ีมีนํ้ าหนกัเกิน  15  กิโลกรัม    ในขณะท่ีพยาบาลหญิงมีครรภใ์นภาครัฐ
ยงัคงไม่ไดรั้บความคุม้ครองเช่นเดียวกนั    ทั้งทีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  
2540   ก็ให้สิทธิทุกคนเท่าเทียมกนัแต่พยาบาลหญิงมีครรภใ์นหน่วยงานรัฐกลบัไม่มีกฎหมายหรือ
หลกัเกณฑใ์ด ๆ ใหค้วามคุม้ครองสุขภาพอนามยัอยา่งเหมาะสมและเท่าเทียมกบับุคลากรในวิชาชีพ
เดียวกนั 
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บทที ่4 
วเิคราะห์การคุ้มครองการใช้แรงงานหญงิซ่ึงเป็นพยาบาลมคีรรภ์ 

ตามกฎหมายไทยเปรียบเทยีบกบักฎหมายต่างประเทศ 
และอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

 
บุคลากรทางการพยาบาลเป็นวิชาชีพหน่ึงท่ีอยู ่ภายใตก้ารควบคุมของมาตรฐานทัว่ไปใน

เร่ืองการจา้งงาน และการทาํงาน แต่เน่ืองจากลกัษณะงานของวิชาชีพพยาบาลนั้นมีลกัษณะพิเศษ จึง
ไดมี้การออกหลกัเกณฑม์าตรฐานท่ีมีความเฉพาะเจาะจง กบับุคลากรทางการพยาบาลให้สอดคลอ้ง
กบับทบาทหนา้ท่ีทางดา้นสุขภาพ จึงไดมี้อนุสัญญาฉบบัท่ี 149 ว่าดว้ยบุคลากรทางการแพทยเ์กิดข้ึน 
พยาบาลท่ีมีครรภ์ ถือได้ว่าเป็นแรงงานหญิงมีครรภ์ ซ่ึงถึงแมว้่าในปัจจุบนัจะมีพระราชบญัญัติ  
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กาํหนดให้ความคุม้ครองในการทาํงานแก่ลูกจา้งหญิงมีครรภก์็ตาม แต่
เม่ือพิจารณาดูแลว้เห็นไดว้่ายงัมีลูกจา้งหญิงมีครรภใ์นภาครัฐ เช่น พยาบาล ท่ีไดรั้บความเดือดร้อน
หรือไม่ไดรั้บความคุม้ครองท่ีเหมาะสมตามสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง เน่ืองจากความไม่ครอบคลุม 
หรือความไม่เหมาะสมของบทบญัญติักฎหมาย ดงันั้น สาํหรับในบทน้ีจะไดศึ้กษาวิเคราะห์ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวกบัการใชแ้รงงานหญิงท่ีเป็นพยาบาลมีครรภ ์ซ่ึงทาํงานในหน่วยงานรัฐ ดงัต่อไปน้ี 

 
4.1 ขอบเขตการบงัคบัใช้ 
 
 บุคคลท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองตามอนุสัญญาฉบบัท่ี 183 ปี ค.ศ. 2000 ว่าดว้ยเร่ืองการให้
ความคุม้ครองมารดาขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศน้ี ไดแ้ก่ ลูกจา้ง หรือแรงงานหญิงทุกคนท่ี
อยูใ่นงานทุกประเภทรวมถึงผูห้ญิงท่ีทาํงานอิสระดว้ย 
 การท่ีประเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นสมาชิก และไดใ้ห้สัตยาบนักบัอนุสัญญาน้ี รวมถึงไดน้าํเอา
มาตรการเหล่าน้ีไปปฏิบติั นั้น ก่อใหเ้กิดปัญหามากพอสมควรเน่ืองจากแต่ละประเทศมีความแตกต่าง
กันไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรม ลกัษณะงาน ภูมิประเทศ ดังนั้น องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้
ตระหนกัถึงปัญหาในเร่ืองการนาํไปปฏิบติั จึงไดมี้บทบญัญติัพิเศษให้แต่ละประเทศ ตั้งขอ้สงวนใน
การจาํกดัประเภทของคนงาน หรือขอบเขตของงานได ้
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 ขอบเขตการบงัคบัใชก้ฎหมายของกลุ่มประเทศยุโรปไดน้าํอนุสัญญาฉบบัน้ีมาปรับใช้
เป็นกฎหมาย เฉพาะว่าดว้ยเร่ืองการคุม้ครองมารดา เช่น ประเทศอิตาลี ออสเตรีย เป็นตน้ และบาง
ประเทศ เช่น ประเทศโปแลนด ์ฝร่ังเศส ก็ไดน้าํหลกัการในอนุสัญญาฉบบัน้ีมาบญัญติัไวใ้นกฎหมาย
แรงงานหรือกฎหมายการจา้งงาน โดยตวักฎหมายหรืออนุสญัญาฉบบัน้ีจะใหค้วามคุม้ครองกบัผูห้ญิง
ทุกคน ทั้งท่ีทาํงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือ ทาํงานในหน่วยงานของภาคเอกชน ซ่ึงในท่ีน้ีก็ได้
รวมถึงวิชาชีพพยาบาล  อาชีพภาคเกษตรกรรม และผูท่ี้ทาํงานบา้นดว้ย 
 ส่วนสาํหรับประเทศไทยนั้น ไม่ไดใ้ห้สัตยาบนักบัอนุสัญญาว่าดว้ยการคุม้ครองมารดา
เลย ขอบเขตการบงัคบัใชก้ฎหมาย บงัคบัใชไ้ดก้บัผูท่ี้ทาํงานภาคเอกชนเท่านั้น ซ่ึงรวมถึงพยาบาลท่ี
ทาํงานในโรงพยาบาลเอกชนก็ไดรั้บการคุม้ครองจากกฎหมายภายในประเทศ กล่าวคือ ไดรั้บการ
คุม้ครองจากพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หากทาํงานในหน่วยงานภาครัฐจะตกอยู่
ภายใตก้ารคุม้ครองของระเบียบราชการพลเรือนสามญั ซ่ึงไม่ได้มีการบญัญติัถึงหลกัเกณฑ์และ
วิธีการในการให้ความคุม้ครองแรงงานขา้ราชการหญิงท่ีตั้งครรภจ์ากการทาํงานไวเ้ลย เพราะเหตุว่า 
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดมี้ขอ้ยกเวน้ไวว้่า มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่หน่วยราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ เพราะหน่วยงานราชการจะอยูภ่ายใตร้ะเบียบขา้ราชการพลเรือน แต่ดว้ยระเบียบดงักล่าว
ไม่คุม้ครองเร่ืองสุขภาพของหญิงตั้งครรภใ์นขณะทาํงานไวเ้ลย  

ดว้ยเหตุน้ีประเทศไทยน่าจะให้สัตยาบนักบัอนุสัญญาว่าดว้ยการคุม้ครองมารดา และ
นาํเอาหลกัการมาปรับใช ้หรือ เพิ่มเติม แกไ้ขลงในกฎหมายภายในประเทศ คือ แกไ้ขเพิ่มเติมลงใน  
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้มีผลบงัคบัใชค้รอบคลุมถึงบุคลากรท่ีเป็นแรงงาน
หญิงท่ีตั้งครรภ ์ซ่ึงปฏิบติังานในภาครัฐดว้ย  
 
4.2 การลาคลอด 
 
 สิทธิในเร่ืองของการลาพกัคลอดของหญิงตั้งครรภเ์ป็นเร่ืองท่ีสาํคญัอยา่งยิง่โดยจะเห็นได้
จากท่ีหลาย ๆ ประเทศมีการกาํหนดเอาไวแ้ต่อาจแตกต่างกนัในเร่ืองระยะเวลาในการลาพกัคลอด 
เพราะเหตุปัจจยัทางดา้นสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัของแต่ละ
ประเทศ 

ในต่างประเทศการขยายเวลาในการลาพกัคลอดไดถู้กบญัญติัไวใ้นกฎหมายของประเทศ
ของตน ไม่จะเป็น ประเทศอิตาลี เยอรมนั เป็นตน้ โดยการตรากฎหมายในเร่ืองการลาพกัคลอดนั้น 
ไดท้าํใหส้อดคลอ้งกบัอนุสญัญาฉบบัท่ี 183 ว่าดว้ยการคุม้ครองมารดา ท่ีไดมี้การขยายสิทธิในการลา
พกัคลอดเพิ่มข้ึน คือ ไม่นอ้ยกว่า 14 สัปดาห์ และสามารถแบ่งเป็นการลาพกัก่อนคลอดและลาพกั
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หลงัคลอดได ้และระยะเวลาในการลาพกัก่อนคลอดน้ีอาจจะถูกขยายออกไปไดโ้ดยไม่มีผลกระทบ
ต่อกาลาพกัหลงัคลอด ไม่วา่การขยายการลาพกัคลอดนั้นจะเกิดจากกรณีท่ีลูกจา้งหญิงเจบ็ป่วย หรือมี
ภาวะแทรกซอ้นจากการตั้งครรภแ์ละแพทยต์อ้งการใหน้อนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล หรือตอ้งหยดุ
พกังาน หรือในกรณีท่ีวนัท่ีทารกคลอดจริงเกินกว่ากาํหนดคลอด และทั้งน้ีการลาพกัหลงัคลอด และ
ทั้งน้ีการลาพกัหวงัคลอดกส็ามารถขยายออกไปได ้เช่นกนั 

 นอกจากน้ีแลว้ ในต่างประเทศยงัไดก้าํหนดใหมี้การหยดุพกังานก่อนกาํหนดคลอดอยา่ง
น้อยท่ีสุด 2 สัปดาห์ เหตุเพราะว่าในช่วงเดือนสุดทา้ยของการตั้งครรภ์หญิงอาจจะให้กาํเนิดทารก
ก่อนวนัครบกาํหนดได ้และการใหห้ยดุพกังานก่อนกเ็พื่อใหห้ญิงไดมี้การเตรียมตวัก่อนคลอด 
 ส่วนสําหรับประเทศไทยนั้น ไม่ไดมี้การกาํหนดวนัลาพกัคลอดไม่ว่าจะเป็นการลาพกั
ก่อนคลอดหรือการลาพกัหลงัคลอด แต่ประไทยไดบ้ญัญติัไวเ้ฉพาะสิทธิในการลาคลอดได ้90 วนั 
เพียงอยา่งเดียว และหากแรงงานหญิงคนใดไดล้าพกัก่อนคลอดและวนัท่ีคลอดจริงชา้กว่าท่ีกาํหนดไว ้
ก็จะมีผลต่อจาํนวนวนัในการลาพกัหลงัคลอดดว้ย  เน่ืองจากสิทธิในการคลอดของไทย คือ 90 วนั
เท่านั้น ตามท่ีกาํหนดเอาไวใ้น มาตรา 41 ของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เหตุท่ี
ประเทศไทยไดก้าํหนดวนัลาคลอด 90 วนั ก็อาจเน่ืองจากสภาพทางเศรษฐกิจท่ียงัไม่ดีเท่าท่ีควร การ
วา่งงาน การใหสิ้ทธิในการลาพกัคลอดนาน อาจมีผลกระทบต่อการจา้งงาน 
 แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยน่าจะขยายเวลาในการให้สิทธิแรงงานหญิงลาพกัคลอด
มากกว่า 90 วนั โดยอยา่งนอ้ยสุด ถึงแมป้ระเทศไทยจะไม่ใหส้ัตยาบนักบัอนุสัญญาฉบบัดงักล่าว แต่
น่าจะนาํมาใชโ้ดยอย่างน้อยควรจะขยายวนัลาพกัคลอดออกไปเป็นอย่างน้อย 14 สัปดาห์ เพื่อเอ้ือ
ประโยชน์ และส่งเสริมให้มารดาสามารถเล้ียงดูบุตรดว้ยนมแม่ไดน้าน และสามารถอยู่ดูแลบุตรได้
นาน  ส่งผลดีต่อสุขภาพของทารกท่ีจะเป็นกาํลงัของชาติในอนาคตและไม่เป็นภาระต่อสงัคมอีกดว้ย 
 

4.3  การให้ความคุ้มครองต่อสุขภาพและร่างกายของลูกจ้างมีครรภ์ซ่ึงเป็นพยาบาลในหน่วยงานของรัฐ    
   

  โดยแยกวิเคราะห์ออกเป็นเร่ือง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1)   ลกัษณะงานท่ีนายจา้งหา้มมิใหลู้กจา้งหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภท์าํ 

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มาตรา 39  บญัญติัไวว้่า ห้ามมิให้
นายจ้างซ่ึงเป็นหญิงมีครรภ์ทาํงานในระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ทาํงาน
ล่วงเวลา  ทาํงานในวนัหยดุ หรือทาํงานอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

(1) งานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองยนตท่ี์มีความสัน่สะเทือน 
(2) งานขบัเคล่ือนหรือติดไปกบัยานพาหนะ 
(3) งานยก  แบก  หาม  หาบ  ทูน  ลาก หรือเขน็ของหนกัเกินสิบหา้กิโลกรัม 
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(4) งานท่ีทาํในเรือ 
(5) งานอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎหมาย   

ในการปฏิบติัแลว้ พิจารณาไดว้่า   บทกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าว
ไม่ไดเ้อ้ือประโยชน์ และมีความเหมาะสมกบับุคลากรท่ีทาํงานในหน่วยงานของภาครัฐเลย  โดยจะ
เห็นไดจ้ากกรณีในมาตรา 39 (3) ซ่ึงบญัญติัไวใ้นเร่ืองงานท่ีตอ้งยก  แบก  หาม  หาบ  ลากหรือเขน็
ของหนกัเกิน 15 กิโลกรัม  พิจารไดว้่า  ในทางปฏิบติัพบว่า พยาบาลมีครรภใ์นช่วงของไตรมาสแรก
ของการตั้ งครรภ์  ยงัคงจะต้องทาํงาน ยกผูป่้วยอยู่  ซ่ึงส่วนใหญ่ผูป่้วยจะมีนํ้ าหนักมากกว่า 15 
กิโลกรัม ตามท่ีกฎหมายห้ามไว ้ ส่งผลให้กระทบต่อสุขภาพและร่างกายของหญิงตั้งครรภ์แน่นอน  
อาจส่งผลกระทบถึงขั้นแทง้คบุ์ตรได ้ และอีกในกรณีตามบทบญัญติัมาตรา 39 คือ การทาํงานใน
ช่วงเวลากลางคืน  คือ ช่วงเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 06.00 นาฬิกา  ในต่างประเทศก็หา้มทาํงานในช่วง
กลางคืนเป็นขอ้ห้ามตามกฎหมาย  แต่ในงานบางอยา่งท่ีตอ้งทาํงานเป็นผลดัจะไดรั้บการยกเวน้ เช่น 
ผูห้ญิงท่ีทาํงานในโรงพยาบาล  แต่ทั้งน้ีจะไดรั้บการยกเวน้  ไม่ตอ้งทาํงานช่วงเวลากลางคืน  เม่ือหญิง
เหล่าน้ีเร่ิมตั้งครรภ ์จนกระทัง่คลอดบุตร และอยูใ่นช่วงใหน้มบุตร 

สาํหรับประเทศไทย หญิงท่ีเป็นพยาบาลยงัคงจะตอ้งทาํงานยกหรือเขน็ผูป่้วย ซ่ึงมี
นํ้ าหนกัมากกว่า 15 กิโลกรัม  และยงัคงตอ้งทาํงานในช่วงเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 06.00 นาฬิกา  หาก
ช่วงเวลานั้นเป็นผลดัท่ีตนตอ้งเขา้ทาํงานโดยท่ีตนเองตั้งครรภ ์และบางคนตอ้งเขา้ทาํงานในช่วงเวลา
ดงักล่าว  ถึงช่วงอายคุรรภ ์7-8 เดือน  เหตุเพราะไม่สามารถเปล่ียนเวรกบัพยาบาลอ่ืนได ้

อยา่งไรกต็ามประเทศไทยน่าจะหา้มโดยเดด็ขาด สาํหรับหญิงท่ีตั้งครรภ ์ไม่ว่าจะอายุ
ครรภก่ี์เดือนกต็าม  หา้มทาํงานในเวลาดงักล่าว โดยบญัญติัเพิ่มเติมในกฎหมายใหช้ดัเจน โดยใหมี้ผล
บงัคบัใชถึ้งบุคลากรในภาครัฐ  เพราะหากทาํงานในช่วงเวลาดงักล่าวมีผลกระทบต่อสุขภาพแม่และ
บุตรอยา่งแน่นอน  ไม่วา่จะเป็นการพกัผอ่นไม่เพียงพอ  ความอ่อนเพลีย  การนอนไม่เตม็ท่ี  เน่ืองจาก
ตอ้งทาํงานกลางคืน ซ่ึงทาํใหพ้กัผอ่นไดไ้ม่เตม็ท่ี  

2)   การพกัเพือ่ใหน้มบุตร 
การใหก้าํเนิดบุตรและการใหน้มมารดา  ถือว่าเป็นสิทธิอยา่งหน่ึงของผูห้ญิง  องคก์ร

แรงงานระหวา่งประเทศ และต่างประเทศ  ไม่วา่จะเป็น  อิตาลี  โปแลนด ์ หรือญ่ีปุ่น  เป็นตน้  ไดเ้ห็น
ถึงความสาํคญัในเร่ืองการใหน้มบุตร  โดยกาํหนดใหมี้การใหน้มบุตร ประมาณวนัละ 2 คร้ัง ๆ ละ 30 
นาที  หรืออาจรวมเวลาพกัทั้งสองคร้ังเป็นเพียงคร้ังเดียวก็ได ้ ซ่ึงแต่ละประเทศจะกาํหนดต่างกนัใน
ความเหมาะสมแต่ละประเทศ 

สาํหรับประเทศไทย  ในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ไม่ไดบ้ญัญติั
เก่ียวกบัเร่ืองการพกัเพื่อให้นมบุตรไว ้ จึงทาํให้ลูกจา้งหญิงไม่สามารถให้นมแก่บุตรได ้ บางคน
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อาจจะตอ้งหยา่นมเร็วกว่าปกติ  ซ่ึงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ถือว่าเป็นมาตรฐาน
แรงงานขั้นตํ่า แลว้แต่ไม่ไดก้าํหนดเร่ืองดงักล่าวไว ้

ดงันั้นประเทศไทยน่าจะกาํหนดหลกัเกณฑใ์นเร่ืองการพกัใหน้มบุตรไวใ้นกฎหมาย
แรงงาน คือ แกไ้ข  เพิ่มเติม  ลงในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
  ฉะนั้นหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ตอ้งบงัคบัให้ใชไ้ดท้ั้งภาครัฐและภาคเอกชนในทุกเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการทาํงานของลูกจา้งหญิงมีครรภ์  เพราะเหตุรัฐตอ้งให้ความคุม้ครองโดยไม่มีการเลือก
ปฏิบติั  ไม่ว่าหญิงคนนั้นจะมีความแตกต่างในเร่ืองใด ๆ ก็ตาม  และเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540  ท่ีว่าบุคคลยอ่มเสมอกนัในทางกฎหมาย และไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายอยา่งเท่า
เทียมกนั 

 

4.4  สภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรพยาบาล 
 

 เก่ียวกับปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาล ซ่ึงมีผลกระทบต่อบุคลากร
พยาบาลท่ีตั้งครรภ ์ กเ็หตุเน่ืองมาจาก 
 1)   ดา้นเคร่ืองมือและจาํนวนบุคลากร 
    เคร่ืองมือท่ีจะช่วยอาํนวยความสะดวกให้กับคนไข  ้และทาํให้แบ่งเบาภาระของ
พยาบาลมีครรภใ์นโรงพยาบาลของรัฐยงัลา้สมยั  และบางส่วนยงัชาํรุด  เช่น เตียงยงัเป็นระบบใชมื้อ
หมุน  ทาํให้พยาบาลตอ้งกม้ลงหมุนเตียง  ซ่ึงแตกต่างจากโรงพยาบาลเอกชนท่ีเป็นเตียงระบบไฟฟ้า
อีกทั้งเคร่ืองมือบางส่วนยงัมีประสิทธิภาพไม่ดี 
   บุคลากรทางการพยาบาลของรัฐก็ไม่เพียงพอ  เหตุก็เพราะว่าเม่ือเรียนจบจากสถาบนั
ซ่ึงใหค้วามรู้และผลิตบุคลากรพยาบาลแลว้  เม่ือใชทุ้นจนครบแลว้ส่วนใหญ่ก็จะลาออกไปทาํงานใน
โรงพยาบาลของเอกชน  ทาํให้บุคลากรทางการพยาบาลนอ้ยลง  ไม่เพียงพอต่อจาํนวนผูป่้วยท่ีมีอยู ่ 
ส่งผลกระทบใหพ้ยาบาลซ่ึงมีครรภย์งัคงตอ้งทาํงานในเวรบ่ายหรือเวรดึก  ไม่สามารถแลกเปล่ียนเวร
กบัพยาบาลคนอ่ืนได ้ เพราะจาํนวนพยาบาลท่ีนอ้ยเกินกว่าจาํนวนคนไข ้ ผูช่้วยรอไม่ไดต้อ้งไดรั้บ
การดูแลตลอด 24 ชัว่โมง  ถึงแมว้่าพยาบาลนั้นจะมีอายคุรรภท่ี์มากก็ตาม  ก็ตอ้งเขา้เวรบ่ายหรือดึก  
โดยในความเป็นจริงแลว้หญิงซ่ึงมีครรภค์วรจะไดรั้บการพกัผอ่นท่ีเพียงพอ  โดยเฉพาะเวลากลางคืน
ท่ีถือว่าเป็นเวลาพกัผอ่น  แต่ไม่ไดพ้กักลบัตอ้งมาดูแลผูป่้วย  ทาํให้สุขภาพไม่สมบูรณ์  มีผลกระทบ
ตั้งต่อตวัพยาบาลเอง และทารกในครรภด์ว้ย  อาจก่อใหเ้กิดการคลอดก่อนกาํหนดหรือการแทง้บุตรได ้

2)   ดา้นสภาพการทาํงาน 
พยาบาลท่ีมีจาํนวนน้อย เม่ือเทียบกบัจาํนวนผูป่้วยในโรงพยาบาลของรัฐ  ทาํให้

พยาบาลตอ้งมีงานท่ีเกินขอบเขตความรับผดิชอบ  งานท่ีจาํเจกบัผูป่้วยทาํให้จิตใจหดหู่  การทาํงานท่ี
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ตอ้งเขา้เวรบ่าย-ดึก  เป็นอุปสรรคต่์อชีวิตครอบครัว  ไม่สามารถดูแลสามีได ้ เน่ืองจากตนตอ้งเขา้เวร
บ่ายหรือดึก  ซ่ึงแทจ้ริงแลว้เวลาในช่วงดงักล่าวของเป็นเวลาของครอบครัว  ท่ีจะไดใ้ห้สมาชิกใน
ครอบครัวไดพู้ดคุย  และดูแลซ่ึงกนัและกนัดว้ย  จาํนวนปริมาณงานท่ีมากและหนักเกินไป  ทาํให้
พยาบาลมีครรภต์อ้งเหน่ือยมากกวา่ปกติ  การเขา้เวรบ่าย-ดึก  ท่ีแต่ละคร้ังนานเกินไปหรือบ่อยเกินไป  
การแลกเปล่ียนเวรท่ีลาํบากถึงแมพ้ยาบาลท่านอ่ืนจะยอมใหแ้ลกเวรไดก้บัพยาบาลท่ีตั้งครรภ ์ แต่ก็คง
ไม่ทุกคร้ังเสมอไป  เพราะเหตุท่ีวา่  ทุกคนกต็อ้งการพกัผอ่นในเวลากลางคืน  ไม่อยากเขา้เวรบ่ายหรือ
เวรดึกเช่นกนั 
 3)   ดา้นเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษ 
   เงินเดือนของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  จะเท่ากบัเงินเดือนของขา้ราชการ  ซ่ึง
ในแต่ละเดือนจะไดเ้งินเดือน ๆ ละ 7,260 บาท  ซ่ึงเป็นอตัราเงินเดือนท่ีปรับปรุงใหม่แลว้  ส่วนเงิน
เพิ่มพิเศษท่ีไดจ้ากการเขา้เวรบ่ายหรือดึกก็ไดเ้ฉล่ียแลว้ในโรงพยาบาลรัฐ ประมาณ คร้ังละ 200 บาท  
ซ่ึงเม่ือรวมแลว้ในแต่ละเดือนจะไดเ้งินเดือนประมาณ 9,000-10,000 บาท  ซ่ึงไม่เพียงพอกบัค่าครอง
ชีพท่ีเป็นจริงในปัจจุบนั  และหากเป็นพยาบาลมีครรภแ์ลว้ยิ่งตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุตร  แค่น้ีคง
ไม่เพียงพอต่อทารกท่ีกาํลังเกิดข้ึนอีกชีวิต  เม่ือเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนแล้วเงินเดือนอยู่ท่ี
ประมาณ 15,000 บาท  เห็นไดว้า่มีจาํนวนมากกวา่กนั  เกือบ 1 เท่าทีเดียว 

4)   ดา้นสวสัดิการต่าง ๆ 
สวสัดิการเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั สวสัดิการเก่ียวกบัอาหาร สวสัดิการในเร่ืองการพกัผอ่น  

และสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล  ซ่ึงท่ีอยู่อาศยัควรจดัให้มีอย่างเหมาะสม ในปัจจุบนัหน้าท่ี
พยาบาลไม่เพียงพอต่อจาํนวนพยาบาล และพยาบาลท่ีมีครรภ ์หรือแต่งงานแลว้ก็ไม่มีหอ้งพกั  จึงควร
จดัให้บุคลาการเหล่าน้ีดว้ย  นอกจากนั้นแลว้ควรปรับปรุงสภาพการสุขาภิบาลในหอพกั และส่ิง
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ใหดี้ข้ึนดว้ย 

 เก่ียวกบัดา้นอาหาร  ควรมีการปรับปรุงทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพของอาหารดว้ย  
ซ่ึงควรจดัให้มีอย่างเหมาะสมและเพียงพอกบัจาํนวนบุคลากร  ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงบุคลากรทางการ
พยาบาลท่ีตงัครรภด์ว้ย  ตอ้งมีอาหารท่ีช่วยเสริมสร้างและบาํรุงครรภข์องพยาบาลดว้ย  และท่ีสาํคญั
ต้องเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและสะอาดถูกสุขลักษณะ  หากไม่สะอาดแล้วย่อมมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของทารกในครรภด์ว้ย 

 สําหรับสวสัดิการด้านการรักษาพยาบาล  ควรจัดให้มีบริการตรวจรักษาโรคแก่
พยาบาลรวมทั้งบิดา มาร  สามี  และบุตร  เหมือนกบัขา้ราชการ  เหตุเพราะวา่ในปัจจุบนัพยาบาลส่วน
ใหญ่ไม่ไดเ้ป็นขา้ราชการ  หากเป็นแต่เพียงพนกังานของมหาวิทยาลยัหรือ พนกังานเงินรายไดข้อง
โรงพยาบาล  จึงไม่ได้รับสวสัดิการด้านการรักษาพยาบาลเหมือนขา้ราชการ  ซ่ึงปัญหาในเร่ือง
ดังกล่าวน้ีเป็นเหตุผลขอ้หน่ึงท่ีทาํให้พยาบาลส่วนใหญ่เม่ือใช้ทุนของรัฐหมดก็จะลาออกไปอยู่

DPU



 88 

โรงพยาบาลเอกชน  ท่ีให้เงินค่าตอบแทนท่ีสูงกว่ามากในเร่ืองการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลควร
ปรับปรุงให้สามารถเบิกคืนไดเ้ร็วข้ึน  หากเบิกไดช้า้ลาํพงัเงินเดือนท่ีน้อยอาจไม่พอจนก่อให้เกิด
ปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาได ้ เช่น  ปัญหาครอบครัว  ปัญหาดา้นสุขภาพกาย  หรือสุขภาพจิต ซ่ึงลว้นแต่มี
ผลกระทบต่อทารกในครรภท์ั้งส้ิน  หรือถา้เป็นไปไดค้วรจดัใหมี้ระบบเงินเช่ือหรือระบบสาํรองจ่าย
ก่อนจากหน่วยงานภายในโรงพยาบาล  สาํหรับค่ารักษาพยาบาลกน่็าจะดีเช่นกนั 
 จากการศึกษากฎหมายเก่ียวกบักฎหมายคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิงมีครรภ ์ ทาํให ้  
สามารถแยกวิเคราะห์ใหเ้ห็นชดัเจน  โดยสามารถพิจารณาจากตารางท่ี 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1   ตารางเปรียบเทียบกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองการใชแ้รงงานพยาบาลหญิงมีครรภ ์
 

 
 

ประเดน็เปรียบเทียบ 

กฎหมาย 
พระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 

พระราชบญัญติั
วชิาชีพการ

พยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์ 

(ฉ.2)  พ.ศ. 2540 

ระเบียบวา่ดว้ยการลา
ของขา้ราชการ  

(ฉ. 2)  พ.ศ. 2539 

หมายเหตุ 

สิทธิการลาพกัคลอด 90  วนั - 90 วนั ระเบียบการลา 
เดิม 60 วนั 

ขอ้หา้มการทาํงาน
กลางคืน 

22.00 น.- 06.00 น. - -  

หยดุพกังานเพ่ือให ้
นมบุตร 

ไม่ไดบ้ญัญติัไว ้ - ไม่ไดบ้ญัญติัไวแ้ต่
สามารถลาเพ่ือเล้ียงดู
บุตรได ้150 วนั แต่
ไม่ไดรั้บเงินเดือน 

 

การทาํงานล่วงเวลา เป็นขอ้หา้มไม่ให้
หญิงมีครรภท์าํงาน

วงเวลา 

- -  

งานท่ีเป็นอนัตราย 
ต่อสุขภาพและ 
การมีครรภ ์

เป็นขอ้หา้มสาํหรับ
หญิงมีครรภไ์ม่ให้
ทาํงานท่ีเป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ
และการมีครรภ ์

- -  

การยก แบก เขน็ของ
หนกัเกิน 15 กก. 

บญัญติัไว ้ - -  
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 ปัญหาในเร่ืองการคุม้ครองการใชแ้รงงานหญิงมีครรภเ์ป็นปัญหาท่ีสาํคญัท่ีทุกหน่วยงาน
ไม่วา่จะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนจะตอ้งใหค้วามสาํคญัและพยายามท่ีจะหามาตรการในการป้องกนั
อนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน  แต่ในภาครัฐกลบัไม่มีมาตรการใหค้วามคุม้ครองเท่าท่ีควร 
 จะเห็นไดว้่า  การตั้งครรภแ์มว้่าจะไม่ใช่ความเจ็บป่วยก็ตาม  แต่ก็เป็นสภาวะท่ีร่างกายมี
ความเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก  ร่างกายมีความอ่อนแอ โอกาสจะเกิดอนัตรายต่อสุขภาพตนเองและ
ทารกในครรภจึ์งมีมากข้ึน  จึงจาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองเป็นพิเศษ  แมว้่างานท่ีพยาบาลปฏิบติั
นั้นจะตอ้งเสียสละให้ความช่วยเหลือผูป่้วย  แต่ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้งดูแลสุขภาพอนามยัของ
ตนเองและทารกในครรภเ์ช่นกนั 
 ดังนั้ น  พยาบาลมีครรภ์จึงควรได้รับสิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม
เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม  ดังเช่นท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร  
พุทธศกัราช 2540  กาํหนดให้ไม่ว่าหญิงชาย  หรือระหว่างหญิงกบัหญิงเองมีความเท่าเทียมกนัใน
สิทธิและหนา้ท่ี  แต่ในทางปฏิบติัพบว่ารัฐไม่ไดใ้หค้วามคุม้ครองหรือปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายใหเ้กิด
ประโยชน์กบัพยาบาลมีครรภ์ในหน่วยงานรัฐ  ซ่ึงเป็นพยาบาลวิชาชีพเดียวกนักบัภาคเอกชน  จึง
จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งหามาตรการทางกฎหมายมาคุม้ครองแรงงานหญิง  ซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภใ์น
หน่วยงานรัฐให้เท่าเทียมเสมอภาคกบัภาคเอกชน  โดยการกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อให้
เกิดผลสาํเร็จในการคุม้ครองแรงงานหญิง  ซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภใ์นหน่วยงานรัฐในทางปฏิบติั  โดย
การห้ามพยาบาลหญิงมีครรภท์าํงานในเวลากลางคืน  ทาํงานล่วงเวลา  ยกหรือแบกของหนกัเกิน 15 
กิโลกรับ  เท่าเทียมกบัพยาบาลมีครรภภ์าคเอกชน ท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541  ซ่ึงถือเป็นมาตรฐานขั้นตํ่าท่ีพึงจะไดรั้บการคุม้ครองอยา่งยิง่ 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1   บทสรุป 
 
 ในสงัคมปัจจุบนัน้ีพบวา่แรงงานหญิงเป็นแรงงานท่ีมีสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ในตลาดแรงงาน
และเป็นแรงงานท่ีมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ
เทียบเท่าแรงงานชาย  รวมทั้งสังคมโลกอีกดว้ยแต่แรงงานหญิงก็มิไดรั้บการดูแลเท่าท่ีควร   เหตุก็
เพราะว่าแรงงานหญิงมีขอ้จาํกดัทางสรีระร่างกายอยูบ่า้ง    อนัเป็นเหตุใหแ้รงงานหญิงไม่สามารถ
ทาํงานบางอย่างไดเ้ทียบเท่าแรงงานชายโดยเฉพาะในขณะท่ีหญิงตั้งครรภ์ดว้ยแลว้จะไม่มีความ
พร้อมเท่าท่ีควรในการทาํงาน    ปัจจุบนัน้ีกฎหมายท่ีใหค้วามคุม้ครองในการใชแ้รงงานหญิงมีครรภ ์  
ก็คือ   พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  พ.ศ.2541   หมวดท่ี 3   ท่ีไดมี้การบญัญติัเก่ียวกบัการใช้
แรงงานหญิงเอาไว ้ เช่น   ในมาตรา  39  มีการกาํหนดลกัษณะงานและช่วงเวลาในการทาํงานของ
แรงงานหญิงมีครรภใ์นระหว่างเวลา   22.00  นาฬิกา   ถึงเวลา  06.00  นาฬิกาการทาํงานล่วงเวลา   
การทาํงานในวนัหยดุ ฯลฯ   เพื่อคุม้ครองความปลอดภยัในการทาํงานใหก้บัมารดาและบุตรท่ีอยูใ่น
ครรภด์ว้ย    ซ่ึงช่วงเวลาท่ีหญิงตั้งครรภถื์อไดว้่าเป็นช่วงท่ีมีความสาํคญัต่อสุขภาพมารดาและบุตร
หากดูแลเป็นอย่างดีก็จะส่งผลให้สุขภาพอนามยัมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากท่ีสุด   ด้วยเหตุน้ี
กฎหมายคุม้ครองแรงงานจึงไดมี้บทบญัญติัในการให้ความคุม้ครองเป็นการเฉพาะสาํหรับการจา้ง
แรงงานหญิงมีครรภ์     เน่ืองจากการตั้งครรภ์ของหญิงเป็นผลให้มีขอ้จาํกัดทางร่างกายท่ีส่งผล
กระทบต่อการทาํงานมากกวา่การทาํงานของแรงงานหญิงทัว่ไปท่ีสรีระร่างกายไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไป 

ในทางการศึกษาคน้ควา้การให้ความคุม้ครองแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภ์ใน
หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายต่างประเทศ   กฎหมายในประเทศและการไดศึ้กษาถึงอนุสัญญาของ
องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการใหค้วามคุม้ครองมารดา   พบวา่ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย
หรือกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีสามารถนํามาบงัคบัใช้ในการให้ความคุม้ครองแรงงานหญิงซ่ึงเป็น
พยาบาลมีครรภ์ในภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์เพราะกฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัยงัไม่มีความ
ชดัเจนและเหมาะสมเท่าท่ีควร  โดยสามารถพิจารณาไดจ้ากปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบติั   
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองลกัษณะงานท่ีกฎหมายกาํหนดห้ามมิให้นายจา้งให้แรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาล         
มีครรภท์าํ   ซ่ึงการกาํหนดหา้มดงักล่าวยงัขาดความเหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีแรงงานหญิงซ่ึงเป็น

DPU



 91 

พยาบาลมีครรภท์าํ   ทาํให้แรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภต์อ้งทาํงานในลกัษณะท่ีมีความเส่ียง
ต่อการแทง้บุตรหรือไดรั้บอนัตรายจากการทาํงานดว้ย     และในเร่ืองช่วงเวลาในการทาํงานกเ็ช่นกนั
ท่ีกฎหมายกาํหนดห้ามแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภ์ทาํนั้น      จะเห็นไดว้่ากฎหมายยงัขาด
ความชดัเจนและครอบคลุมในการท่ีจะกาํหนดห้ามมิให้แรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภท์าํงาน
ในช่วงเวลากลางคืน  เน่ืองจากพยาบาลจะตอ้งผลดักนัเขา้เวรซ่ึงช่วงเวลาในการทาํงานก็รวมถึงเวลา
กลางคืนด้วย    ทาํให้ในความเป็นจริงแล้วผูบ้ริหารหรือนายจ้างไม่สามารถทราบได้เลยว่าใน
ช่วงเวลาดงักล่าวน้ีแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภจ์ะตอ้งทาํงานอยา่งไรและเพียงเท่าไร   เพราะ
เหตุว่าในทางปฏิบติัของพยาบาลนั้นโดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐซ่ึงมีจาํนวนพยาบาลนอ้ยเม่ือ
เทียบกบัสดัส่วนของคนไขแ้ละพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน    ส่วนสาเหตุท่ีมีจาํนวนบุคลากรทาง
พยาบาลนอ้ยก็เน่ืองจากค่าตอบแทนในการทาํงานในภาครัฐท่ีไดค้่าตอบแทนนอ้ยกว่าภาคเอกชนทาํ
ให้พยาบาลส่วนใหญ่ลาออกไปอยู่ในโรงพยาบาลเอกชน     ดว้ยเหตุท่ีจาํนวนพยาบาลมีนอ้ยทาํให้
พยาบาลท่ีมีครรภจ์าํตอ้งเขา้เวรทาํงานในเวลากลางคืนดว้ยและเร่ืองจาํนวนวนัในการลาคลอดนั้นก็
จะเห็นไดว้่าการกาํหนดให้สิทธิในการลาคลอดแก่แรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภท่ี์กฎหมาย
คุม้ครองแรงงานในส่วนของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  พ.ศ.2541 ใหค้วามคุม้ครองอยูน่ั้นยงั
ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนั    เน่ืองจากจาํนวนวนัลา
คลอดยงันอ้ยเกินไปและกฎหมายดงักล่าวก็มีขอ้ยกเวน้ไวว้่า   “มิให้ใชบ้งัคบัแก่หน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ”    เพราะหน่วยงานราชการจะอยูภ่ายใตร้ะเบียบของขา้ราชการพลเรือน     แต่เม่ือ
ไดศึ้กษาระเบียบของขา้ราชการพลเรือนว่าดว้ยการลาของราชการ  ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2539   ก็ทาํให้
พบว่าในระเบียบน้ีได้ให้สิทธิแก่หญิงมีครรภ์เช่นกัน    โดยให้ขา้ราชการและลูกจ้างภาครัฐทั้ ง
ลูกจา้งประจาํและลูกจา้งชัว่คราวมีสิทธิลาพกัคลอดบุตรได ้ 90  วนั  โดยไม่รวมวนัลากิจและใหรั้บ
เงินเดือนหรือค่าจา้งในระหว่างท่ีลาดว้ยและมีสิทธิลาเพ่ือเล้ียงดูบุตรต่อไปไดอี้ก  150  วนั  โดย
ไม่ไดรั้บเงินเดือนแต่ทั้งน้ีไม่ไดมี้การให้ความคุม้ครองสุขภาพอนามยัของหญิงตั้งครรภ์ในขณะท่ี
ทาํงาน     แมก้ระทัง่พระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์(ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2540    ก็
ไม่ไดก้ล่าวถึงเร่ืองการคุม้ครองสุขภาพอนามยัของพยาบาลท่ีตั้งครรภ์ไวเ้ช่นเดียวกนั     จึงทาํให้
พยาบาลท่ีตั้งครรภ์ท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลของรัฐไม่ไดรั้บการคุม้ครองสุขภาพอนามยัดงัเช่น
พยาบาลท่ีตั้งครรภใ์นภาคเอกชนไดรั้บตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  พ.ศ.2541   ซ่ึงถือว่า
เป็นมาตรฐานขั้นตํ่าแลว้   ก่อใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนัของผูท่ี้อยูใ่นวิชาชีพเดียวกนั  ซ่ึงเห็นไดว้่า
ขดักบัเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีว่า  “บุคคลยอ่มเสมอภาคกนัในกฎหมายและไดรั้บการ
คุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั”      แต่เม่ือเทียบกบักฎหมายของต่างประเทศแลว้เช่น ประเทศ
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อิตาลี   ประเทศเยอรมนั  ประเทศญ่ีปุ่น ไดใ้หค้วามคุม้ครองแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภใ์น
หน่วยงานภาครัฐสามารถลาคลอดบุตรไดเ้ป็นเวลาถึง  14  สปัดาห์  หรือ  ประมาณ  105 วนั    

ดงันั้นดว้ยรูปแบบการทาํงานของขา้ราชการส่วนใหญ่      ท่ีจะตอ้งเขา้ทาํงานในเวลา
ปกติ  คือ 08.30 นาฬิกา   ถึง 16.30 นาฬิกา   และเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสารเสียส่วนใหญ่ซ่ึงมี
ความเส่ียงท่ีจะเกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนัเน่ืองมาจากการทาํงานน้อย   ดว้ยเหตุท่ีรัฐไม่ไดเ้ขา้ไป
สํารวจว่ามีงานประเภทใดบา้งท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพของผูป้ฏิบติังานได ้   จึงทาํให้
กฎระเบียบท่ีออกมาบงัคบัใชเ้ป็นไปอยา่งกวา้ง ๆ  โดยไม่ไดมี้การให้ความคุม้ครองท่ีเฉพาะเจาะจง
ลงไปสําหรับงานบางประเภทท่ีมีลกัษณะพิเศษ   เช่น   แพทย  ์  พยาบาล    เป็นตน้    จึงทาํให้
บุคลากรทางการแพทยท่ี์ตอ้งทาํงานสัมผสักบัอนัตรายท่ีเกิดจากการทาํงานไม่ไดมี้กฎหมายใด ๆ  มา
ให้การคุม้ครองสุขภาพร่างกาย    โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลหญิงมีครรภใ์นภาครัฐ    ซ่ึงในขณะท่ี
ตั้งครรภ์สภาพร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมากสมควรอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองเป็น
พิเศษจากสงัคม 

เน่ืองด้วยโรงพยาบาลในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการด้านสุขภาพ    จึงน่าจะให้
ความสาํคญัในเร่ืองสุขภาพของผูป้ฏิบติังานซ่ึงเป็นพยาบาลมากกว่าในสถานประกอบการอ่ืน ๆ แต่
เม่ือพิจารณาดูแลว้ก็พบว่านโยบายของโรงพยาบาลในการให้ความคุม้ครองสุขภาพของแรงงาน
พยาบาลท่ีตั้งครรภจ์ะยดึตามระเบียบของขา้ราชการพลเรือน   ท่ีว่าดว้ยเร่ืองสิทธิในการลาคลอด   ลา
ป่วยและลากิจ    ส่วนในเร่ืองระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัลกัษณะการทาํงานในขณะตั้งครรภ์เป็นเร่ือง
ของนโยบายการจดัการของแต่ละโรงพยาบาลซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะมอบหมายให้ฝ่ายการพยาบาลเป็น
ผูบ้ริหารจดัการ     โดยฝ่ายบริหารจดัการกมิ็ไดจ้ดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่อยา่งใดโดยจะใหแ้ต่ละ
แผนกจดัการฝ่ายในแผนกของตนเอง     ซ่ึงส่วนใหญ่แต่ละแผนกจะอนุญาตให้พยาบาลหญิงท่ี
ตั้งครรภป์ฏิบติังานในผลดัเชา้เป็นเพียงช่วงเวลาเดียวในขณะท่ีตั้งครรภจ์นอายคุรรภเ์ดือนท่ี  9   และ
จนกระทัง่ใกลค้ลอด    แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัรากาํลงัของจาํนวนพยาบาลแต่ละแผนกดว้ย  บางแผนก
อัตรากําลังไม่เพียงพอก็อาจจะต้องเข้าปฏิบัติงานในช่วงผลัดบ่ายและผลัดดึกด้วยก็เป็นได ้     
ในขณะท่ีประเทศต่างๆ เช่น  ประเทศอิตาลี   ประเทศเยอรมนั    ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ไดมี้การกาํหนดว่า 
“ การทาํงานในช่วงกลางคืนเป็นขอ้ห้ามสาํหรับหญิงตั้งครรภแ์ละหญิงท่ีกาํลงัใหน้มบุตร  “ แมว้่า
ระยะเวลาของแต่ละประเทศอาจไม่เหมือนกันแต่โดยหลกัการแลว้ก็คือ    หญิงตั้งครรภ์ไม่ควร
ทาํงานในช่วงเวลากลางคืน     และพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  พ.ศ.2541  ยงัไดมี้การกาํหนด
ไวว้่า   หญิงตั้งครรภห์้ามทาํงานในช่วงเวลา  22.00 นาฬิกา  ถึง  06.00  นาฬิกา    เพราะจะทาํให้
ร่างกายพกัผ่อนไม่เพียงพอซ่ึงส่งผลกระทบทั้งตวัหญิงและทารกในครรภ์ดว้ย  แต่ทั้งน้ียงัคงเห็น
พยาบาลท่ีตั้งครรภท่ี์ปฏิบติังานในส่วนของรัฐยงัคงตอ้งทาํงานในช่วงผลดับ่ายและผลดัดึกจนกระทัง่
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ใกลค้ลอดไม่ว่าจะเป็นดว้ยเหตุผลดา้นจาํนวนบุคลากร   หน้าท่ี  หรือความช่วยเหลือเก้ือกูลกนัใน
ระหว่างบุคลากรในอาชีพเดียวกันก็ตาม  และเพ่ือให้ปัญหาเหล่าน้ีไดรับการปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง   จึงมีขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีดงัน้ี 

 
5.2   ข้อเสนอแนะ   
  
 5.2.1   เร่ืองลกัษณะงานท่ีตอ้งห้ามและอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและร่างกายของ
แรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภ ์  คือ  
 1. ควรมีการนาํบทบญัญติัของมาตรา 39(3) ของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลมหรือใหค้รอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหรือบญัญติัเพิ่มเติม
ลงไปในพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2540 หรือใน
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน   เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์   ชดัเจน  และเหมาะสมในการทางปฏิบติั   
กล่าวคือ   ควรนาํมาตรา  39 (3)   ในเร่ืองงานท่ีตอ้งทาํ   ไม่ว่าจะเป็นงานยก   แบก  หาม  ทูน  ลาก   
หรือเป็นของหนกัเกิน  15  กิโลกรัม  ก็หา้มมิใหพ้ยาบาลหญิงท่ีตั้งครรภใ์นภาครัฐทาํเช่นกนั    โดย
นาํมาบงัคบัใชใ้นทุกภาคส่วนเพราะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ควรจะตอ้ง
ไดรั้บการคุม้ครองท่ีมีมาตรฐานท่ีเท่าเทียมกนัในฐานะเป็นมนุษยเ์ช่นกนัตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 
 2. ควรมีบทบญัญติัห้ามมิให้แรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภใ์นหน่วยงาน
ภาครัฐทาํงานในแบบเป็นผลดัหรือเป็นกะ   กล่าวคือ   การทาํงานเป็นผลดัหรือเป็นกะจะส่งผล
กระทบต่อการตั้งครรภ์และสุขภาพอนามยัของหญิงและทารกในครรภ์ของพยาบาลดว้ย    โดย
ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองการนอนหลบัท่ีไม่เป็นเวลา   ทาํให้พกัผอ่นไม่เพียงพอส่งผลกระทบทาํ
ใหร่้างกายอ่อนเพลีย    และยงัส่งผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวของผูป้ฏิบติังานเป็นอยา่งมากเน่ืองจาก
เวลาการอยู่ด้วยกัน    ทาํกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคคลในครอบครัวจะลดลงส่งผลกระทบต่อ
ความสมัพนัธ์ในครอบครัวและอาจจะนาํมาซ่ึงปัญหาสงัคมกเ็ป็นได ้   เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจสงัคม
ในปัจจุบนัท่ีตกตํ่า     ทาํใหผู้ห้ญิงตอ้งออกมาทาํงานทั้งนอกบา้นและในบา้นควบคู่กนัไปโดยการ
ทาํงานประจาํวนัท่ีตอ้งทาํซํ้ า ๆ กนั     งานเหล่าน้ีเป็นงานท่ีถูกกาํหนดโดยขนบธรรมเนียมประเพณี
และสงัคมท่ีฝ่ายหญิงตอ้งทาํและจะตอ้งทาํงานนอกบา้นเพื่อช่วยหารายไดม้าช่วยเหลือครอบครัวดว้ย 
  ดงันั้นจึงควรมีบทบญัญติัห้ามมิให้แรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภ์ในหน่วยงาน
ภาครัฐทาํงานเป็นผลดั    โดยกาํหนดไวว้่า     เม่ือหญิงตั้งครรภแ์ลว้ให้ทาํงานในช่วงเวลาผลดัเชา้
ตลอดจนกระทั่งคลอดบุตร  ไม่ว่าจะมีสภาพการทาํงานและระเบียบกฎเกณฑ์การทาํงานของ

DPU



 94 

พยาบาลกาํหนดไวก้็ตามก็จะตอ้งกาํหนดให้เป็นระเบียบขอ้ปฏิบติัท่ีชดัเจนในการห้ามทาํงานเป็น
ผลดัหรือเป็นกะ     เพราะการทาํงานเป็นผลดัจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัและจิตใจของหญิง
และทารกในครรภร์วมทั้งสภาพความเป็นและชีวิตครอบครัวดว้ย 
 
 5.2.2   เร่ืองกาํหนดเวลาในการทาํงานของแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภ ์
    1.  ควรมีบทบญัญติัใหห้น่วยงานหรือโรงพยาบาล  ปฏิบติัหรือใหค้วามคุม้ครอง
ช่วยเหลือแก่แรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภอ์ยา่งเคร่งครัด   กล่าวคือ   เม่ือแรงงานหญิงซ่ึงเป็น
พยาบาลมีครรภ์ทราบถึงการตั้งครรภ์แลว้    ทางโรงพยาบาลหรือหน่วยงานท่ีให้การกาํกบัดูแล
จะตอ้งจัดให้มีการทาํงานท่ีเหมาะสมกับสภาวะร่างกายและจิตใจท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยให้นํา
บทบญัญติัของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 มาตรา 39 วรรคแรก    มาบงัคบัใชโ้ดย
อนุโลมหรือบญัญติัเพ่ิมเติมลงในระเบียบการของโรงพยาบาล     โดยห้ามมิให้แรงงานหญิงซ่ึงเป็น
พยาบาลมีครรภท์าํงานในระหว่างเวลา  22.00 นาฬิกา  ถึง  06.00  นาฬิกา   เพราะในช่วงเวลา
ดงักล่าวควรจะเป็นเวลาพกัผ่อนของหญิงตั้งครรภ์เพราะช่วงเวลาดงักล่าวเป็นเวลากลางคืนและ
เหมาะสมให้ร่างกายไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มท่ีและเพียงพอเพื่อสุขภาพอนามยัของหญิงและทารกใน
ครรภด์ว้ย   รวมทั้งในเร่ืองการห้ามทาํงานในวนัหยดุหรือการทาํงานล่วงเวลา   ไม่ว่าจะเป็นเหตุผล
ทางดา้นจาํนวนบุคลากรหรือหนา้ท่ีธรรมจรรยาเพราะเหตุว่าพยาบาลก็เป็นมนุษยแ์ละมีฐานะความ
เป็นแม่เช่นกนัตอ้งมีหนา้ท่ีดูแลทารกในครรภข์องตนเองดว้ย 
 2. กาํหนดเวลาในการคุม้ครองแรงงาน   ตามมาตรา 39 ของพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงานซ่ึงไดบ้ญัญติัหา้มแรงงานหญิงมีครรภท์าํนั้น     ควรมีการนาํมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม
กบัพยาบาลในภาครัฐท่ีจะตอ้งยกอุปกรณ์   ลากผูป่้วยหรือยกผูป่้วยได ้    โดยกาํหนดเป็นขอ้ยกเวน้
ในกรณีท่ีหญิงนั้นตั้งครรภอ์ยูใ่นช่วงระหวา่งอายคุรรภ ์ 1- 4  เดือนแรก   ใหส้ามารถทาํงานยก   แบก   
หาม  หรือลากไดโ้ดยจะตอ้งเป็นงานท่ีเหมาะสมกบัสภาพร่างกายในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงในแต่
ละเดือน  โดยงานดงักล่าวจะตอ้งไม่ส่งผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและอนามยัของหญิงและ
ทารกในครรภด์ว้ย   
 3. ควรมีบทบญัญติั กาํหนดให้เปล่ียนแปลงระบบการทาํงานโดยไม่ให้มีระบบ
การทาํงานเป็นผลดัหมุนเวียนหรือท่ีเรียกวา่ shift work  แต่จะกาํหนดใหก้ารทาํงานเป็นช่วงเวลาผลดั
ใดหรือผลดัหน่ึงข้ึนอยู่กับสภาพความเหมาะสมของร่างกายหรือสภาวะการณ์ต่าง ๆ เช่น  การ
ตั้งครรภ ์  การเจบ็ป่วย    โดยอาจจะกาํหนดเป็นระเบียบหรือหลกัเกณฑข์องสภาการพยาบาลซ่ึงมีผล
ใชบ้งัคบัครอบคลุมทั้งพยาบาลซ่ึงตั้งครรภท่ี์ทาํงานในภาครัฐและภาคเอกชนดว้ย 
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 5.2.3   เร่ืองสิทธิในการลาคลอด 
 1. ควรมีบทบญัญติัปรับปรุงแกไ้ขเปล่ียนในเร่ืองระยะเวลาในการลาพกัเพ่ือ
คลอดบุตรของแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภ์  โดยการลาเพ่ือคลอดบุตรท่ีกาํหนดอยู่ใน
ระเบียบการลาพกัคลอดของขา้ราชการพลเรือนท่ีกาํหนดไวว้่า “ผูห้ญิงมีสิทธิลาพกัคลอดได ้ 90  
วนั”  ซ่ึงควรท่ีจะขยายระยะเวลาในการลาพกัคลอดใหส้อดคลอ้งกบัอนุสัญญาฉบบัท่ี 183  ว่าดว้ย
การให้ความคุม้ครองมารดา   ขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ  ท่ีไดใ้ห้สิทธิในการลาพกั
คลอดเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า   14  สัปดาห์    และสามารถแบ่งเป็นการลาพกัก่อนคลอดและการลา
พกัหลงัคลอดได ้ ซ่ึงในหลายประเทศ  เช่น    ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย  ประเทศสาธารณรัฐ
โปรตุเกส   ท่ีไดน้าํหลกัการในเร่ืองดงักล่าวน้ีไปบงัคบัใชก้บัแรงงานหญิงในทุกสาขาอาชีพ   เพื่อ
สุขภาพร่างกายและอนามยัของแรงงานหญิงและทารกในครรภ์ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงมาก
ท่ีสุด 

2. ควรมีบทบญัญติั ในการกาํหนดใหมี้การหยดุพกังานก่อนกาํหนดคลอดบุตร
อยา่งนอ้ยท่ีสุด 2 สปัดาห์ เพราะวา่ในช่วงเดือนสุดทา้ยของการตั้งครรภน์ั้นอาจจะมีการคลอดก่อน
กาํหนดได ้ ดงันั้นจึงควรกาํหนดใหมี้การหยดุพกังานก่อนกาํหนดคลอดเพือ่ความปลอดภยัของ
แรงงานหญิงและทารกในครรภเ์ป็นสาํคญั 

3.  ควรมีบทบญัญติั  สาํหรับการขยายเวลาในการลาพกัคลอดบุตรในกรณีท่ีเกิด
ความเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแทรกซ้อนท่ีเกิดในขณะตั้ งครรภ์หรือแม้กระทั่งการแท้งบุตร     
เน่ืองจากวา่งานการพยาบาลเป็นงานท่ีตอ้งดูแลผูป่้วย    ตอ้งสัมผสักบัผูป่้วยหรือสัมผสักบัสารเคมี
หรือรังสี   เช่น  ยาเคมีบาํบดั  (chemotherapy) ท่ีใชรั้กษาผูป่้วยโรคมะเร็ง (cancer  disease) หรือ
ยาสลบหรือก๊าซไนตรัสออกไซด ์ (nitrous oxide)  ก็ทาํใหมี้ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งคุม้ครองในเร่ือง
อาชีวอนามยัและความปลอดภยัจากการทาํงานให้แก่แรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภ ์   ทั้งน้ี
ลกัษณะและระยะเวลาในการลาพกัคลอดจะใหแ้พทยเ์ป็นผูก้าํหนดและมีใบรับรองแพทยม์าแสดง
โดยพิจารณาเป็นกรณีไป    ทั้งน้ีตอ้งบญัญติัเปิดช่องใหส้ามารถขยายเวลาในการลาพกัคลอดบุตร
ในกรณีดงักล่าวไดด้ว้ย 

 
 5.2.4   เร่ืองสิทธิในการหยดุพกังานเพื่อใหน้มบุตร 
 ควรแกไ้ขหรือเพิ่มเติมในเร่ืองการหยดุพกังานเพ่ือให้นมบุตร โดยกาํหนดให้มี
การพกัใหน้มบุตรระหว่างวนัประมาณวนัละ  2  คร้ัง ๆ ละ  30   นาที   แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการตกลง  
และความเหมาะสมระหว่างนายจา้งและลูกจา้งแต่ละโรงพยาบาลดว้ยแต่ตอ้งหยดุพกัให้นมอยา่ง
นอ้ยตามท่ีกาํหนดเป็นหลกัเกณฑม์าตรฐานเอาไว ้       และควรบญัญติัเร่ืองการหยดุพกัใหน้มบุตร
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ลงในกฎหมายคุม้ครองแรงงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานดว้ยเพราะถือไดว้่าเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายท่ีมารดาพึงกระทาํและเป็นไปตามกฎหมายท่ีประเทศไทยในฐานะท่ีเป็น
ภาคีอนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบเพ่ือก่อให้เกิดความเหมาะสม
และเท่าเทียมกนั 
 การเสนอแนะในหลกัการดงักล่าวขา้งตน้น้ี      ก็เพื่อท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคในการให้ความคุม้ครองแรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภใ์นหน่วยงานภาครัฐท่ีกาํลงั
ประสบปัญหาอยูอ่นัเน่ืองมาจากการบงัคบัใชก้ฎหมาย    โดยใหไ้ดรั้บการปรับปรุงและแกไ้ขโดย
การเสนอออกเป็นกฎกระทรวงหรือกฎหมายพิเศษเฉพาะวิชาชีพพยาบาล  เพื่อก่อให้เกิดความ
เหมาะสมกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนั    เพื่อท่ีว่าเจตนารมณ์ในการให้ความคุม้ครอง
แก่แรงงานหญิงซ่ึงเป็นพยาบาลมีครรภท์ั้งในภาครัฐบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งแทจ้ริงและเพื่อใหเ้กิด
ความเท่าเทียมกนัระหว่างพยาบาลหญิงในภาครัฐและภาคเอกชนท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองท่ีเท่า
เทียมกนัในฐานะเป็นมนุษยใ์นสงัคมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  อีกทั้งยงัก่อใหค้วามเป็นธรรมดว้ย
กบับุคลากรในวิชาชีพเดียวกนัเพื่อยกระดบัพื้นฐานการให้ความคุม้ครองสุขภาพอนามยัให้กบั
พยาบาลหญิงมีครรภ์ในภาครัฐให้มีความทัดเทียมกับบุคลากรในวิชาชีพเดียวกันกับอาณา
อารยประเทศต่อไป   
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พระราชบัญญตั ิ
วชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

พ.ศ. ๒๕๒๘ * 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วนัที ่๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 

เป็นปีที ่๔๐ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ  
ใหป้ระกาศวา่ 

 โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของ
รัฐสภา      ดงัต่อไปน้ี 

 มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์   พ.ศ. ๒๕๒๘” 

 มาตรา ๒  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัอ่ืนในส่วนท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ใน
พระราชบญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน 

 มาตรา ๔  ในพระราชบญัญติัน้ี 
  “วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์”   หมายความว่า  วิชาชีพเก่ียวกบัการพยาบาล
และการผดุงครรภ ์

* แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์( ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๐   
ราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่ม ๑๑๔  ตอนท่ี  ๗๕ ก วนัท่ี ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๔๐ 

  “การพยาบาล”  (๑)  หมายความว่า  การกระทาํต่อมนุษยเ์ก่ียวกบั การดูแลและการ
ช่วยเหลือ        เม่ือเจ็บป่วย การฟ้ืนฟูสภาพ การป้องกนัโรค  และการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการ
ช่วยเหลือแพทยก์ระทาํการรักษาโรค  ทั้งน้ี โดยอาศยัหลกัวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล 
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 “การผดุงครรภ์” (๒)  หมายความว่า การกระทาํเก่ียวกบัการดูแลและการช่วยเหลือหญิงมี

ครรภ์   หญิงหลงัคลอด และทารกแรกเกิด รวมถึงการตรวจ การทาํคลอด การส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกนัความผิดปกติในระยะตั้งครรภ ์ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด รวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์
กระทาํการรักษาโรค ทั้งน้ี โดยอาศยั  หลกัวิทยาศาสตร์และศิลปะการผดุงครรภ ์

 “การประกอบวิชาชีพการพยาบาล” (๓)   หมายความว่า การปฏิบติัหนา้ท่ีการพยาบาลต่อ
บุคคล ครอบครัว  และชุมชน  โดยการกระทาํต่อไปน้ี 

(๑) การสอน การแนะนาํ การใหค้าํปรึกษาและการแกปั้ญหาเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั 
(๒) การกระทาํต่อร่างกายและจิตใจของบุคคล รวมทั้งการจดัสภาพแวดลอ้ม เพื่อการแก ้

ปัญหาความเจบ็ป่วย การบรรเทาอาการของโรค การลุกลามของโรค และการฟ้ืนฟสูภาพ 
(๓) การกระทาํตามวิธีท่ีกาํหนดไวใ้นการรักษาโรคเบ้ืองตน้ และการใหภู้มิคุม้กนัโรค 
(๔) ช่วยเหลือแพทยก์ระทาํการรักษาโรค 

 
 ทั้งน้ี โดยอาศยัหลกัวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสภาพ การวินิจฉยั 

ปัญหาการวางแผน การปฏิบติั และการประเมินผล 
 

 “การประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์” (๔)  หมายความว่า การปฏิบติัหนา้ท่ีการผดุงครรภ์
ต่อหญิงมีครรภ ์หญิงหลงัคลอด ทารกแรกเกิดและครอบครัว  โดยการกระทาํต่อไปน้ี 

(๑) การสอน การแนะนาํ การใหค้าํปรึกษาและการแกปั้ญหาเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั 
(๒) การกระทาํต่อร่างกายและจิตใจของหญิงมีครรภ ์หญิงหลงัคลอดและทารกแรกเกิด 

เพื่อป้องกนัความผดิปกติในระยะตั้งครรภ ์ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด 
(๓) การตรวจ การทาํคลอด และการวางแผนครอบครัว 
(๔) ช่วยเหลือแพทยก์ระทาํการรักษาโรค 

 
ทั้งน้ี โดยอาศยัหลกัวิทยาศาสตร์และศิลปะการผดุงครรภใ์นการประเมินสภาพ การวินิจฉยั 

ปัญหา การวางแผน การปฏิบติั และการประเมินผล 
(๑) (๒) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์( ฉบบัท่ี ๒ )  พ.ศ. 
๒๕๔๐  มาตรา ๓ 
(๓) (๔) เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์( ฉบบัท่ี ๒ )  พ.ศ. 
๒๕๔๐ มาตรา ๔ 
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 “ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” หมายความว่า บุคคลซ่ึงได้ข้ึนทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลจากสภาการพยาบาล 

 
 “ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์” หมายความว่า บุคคลซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนและรับ

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการผดุงครรภจ์ากสภาการพยาบาล 
 
 “ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์” หมายความว่า บุคคลซ่ึงไดข้ึ้น

ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภจ์ากสภาการพยาบาล 
 
 “ใบอนุญาต” หมายความวา่ ใบอนุญาตซ่ึงสภาการพยาบาลออกใหแ้ก่ผูป้ระกอบวิชาชีพ 

การพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
 
 “สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกสภาการพยาบาล 

  
 “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการสภาการพยาบาล 

  
 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการสภาการพยาบาล 

  
 “เลขาธิการ” หมายความวา่ เลขาธิการสภาการพยาบาล 

  
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” (๑)   หมายความว่า ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบติัการตาม

พระราชบญัญติัน้ี 
  

 “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
  

 มาตรา ๕  (๒)  ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
และใหมี้อาํนาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีกบัออกกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราทา้ย
พระราชบญัญติัน้ี รวมทั้งออกระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
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 กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใช้
บงัคบัได ้
 
(๑)  เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์( ฉบบัท่ี ๒ )   พ.ศ. ๒๕๔๐  
มาตรา ๕ 
(๒)  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์( ฉบบัท่ี ๒ )   พ.ศ. 
๒๕๔๐  มาตรา ๖ 

หมวด ๑ 
สภาการพยาบาล 

 
 มาตรา ๖  ใหมี้สภาการพยาบาล มีวตัถุประสงคแ์ละอาํนาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี 
ใหส้ภาการพยาบาลเป็นนิติบุคคล 

 
 มาตรา ๗  สภาการพยาบาลมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

(๑) ควบคุมความประพฤติของผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือการ 
พยาบาลและการผดุงครรภ ์ใหถู้กตอ้งตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

(๒) ส่งเสริมการศึกษา การบริการ (๑)  การวิจยั และความกา้วหนา้ในวิชาชีพการพยาบาล 
การผดุงครรภ ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

(๓) ส่งเสริมความสามคัคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๔) ช่วยเหลือ แนะนาํ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองคก์รอ่ืนในเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการพยาบาล การผดุงครรภ ์และการสาธารณสุข 
(๕) ใหค้าํปรึกษา หรือขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกบัปัญหาการพยาบาล การผดุงครรภ ์

และการสาธารณสุข 
(๖) เป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาลและการ 

ผดุงครรภใ์นประเทศไทย 
(๗) ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิก 

 
 มาตรา ๘  (๒)  สภาการพยาบาลมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑) รับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผูข้อเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล 
และการผดุงครรภ ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

DPU



 108

(๒) สัง่พกัใชใ้บอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล และ
การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

(๓) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใน
ระดบัอุดมศึกษาของสถาบนัการศึกษาท่ีจะทาํการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อ
เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลยั 
(๑) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์( ฉบบัท่ี ๒ )   พ.ศ. 
๒๕๔๐  มาตรา ๗ 
(๒) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์( ฉบบัท่ี ๒ )   พ.ศ. 
๒๕๔๐  มาตรา ๘ 

(๔) รับรองหลกัสูตรต่างๆ สาํหรับการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรของสถาบนัท่ีจะทาํ
การสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

(๕) รับรองหลกัสูตรต่างๆ สาํหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ของสถาบนัการศึกษาท่ีจะทาํการฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

(๖) รับรองวิทยฐานะของสถาบนัท่ีทาํการสอนและฝึกอบรมตาม (๔) และ (๕) 
(๗) รับรองปริญญา ประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญา ประกาศนียบตัร หรือวุฒิบตัรใน

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภข์องสถาบนัต่างๆ 
(๘) ออกหนังสืออนุมติั หรือวุฒิบตัรเก่ียวกบัความรู้หรือความชาํนาญเฉพาะทาง และ

หนงัสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้แก่ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล 
การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

(๙) ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสภาการพยาบาล 
 

 มาตรา ๙  สภาการพยาบาลอาจมีรายไดด้งัต่อไปน้ี 
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผน่ดิน 
(๒) ค่าจดทะเบียนสมาชิกสามญั ค่าบาํรุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
(๓) ผลประโยชน์จากกิจกรรมอ่ืนของสภาการพยาบาลตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดใน

มาตรา ๗ 
(๔) เงินและทรัพยสิ์นซ่ึงมีผูใ้หแ้ก่สภาการพยาบาล 
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพยสิ์นอ่ืนตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

 

มาตรา ๑๐  ใหรั้ฐมนตรีดาํรงตาํแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาการพยาบาลและมีอาํนาจหนา้ 
ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี 
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  หมวด ๒ 
  สมาชิก 

 
 มาตรา ๑๑  สภาการพยาบาลประกอบดว้ยสมาชิกสองประเภท คือ  

(๑) สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
(ก) มีอายไุม่ตํ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ 
(ข) (๑)  มีความรู้ในวิชาชีพการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์โดยไดรั้บปริญญา 

ประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญา หรือประกาศนียบตัรในสาขาการพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์ท่ีสภาการพยาบาลรับรอง 

(ค) ไม่เป็นผูป้ระพฤติเสียหาย ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่จะนาํมาซ่ึงความเส่ือมเสีย 
เกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ 

(ง) ไม่เคยตอ้งโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุด หรือคาํสัง่ท่ีชอบดว้ยกฎหมายให ้
จาํคุกในคดีท่ีคณะกรรมการเห็นวา่จะนาํมาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ 

(จ) ไม่เป็นผูมี้จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 
สภาการพยาบาล 
 

(๒) สมาชิกกิตติมศักด์ิ ได้แก่ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงสภาการพยาบาลเชิญให้เป็นสมาชิก
กิตติมศกัด์ิ 

 
 มาตรา ๑๒  สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิกสามญัมีดงัต่อไปน้ี 

(๑)   ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ ์
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และขอหนังสืออนุมติั หรือวุฒิบตัรเก่ียวกบัความรู้หรือความ
ชาํนาญเฉพาะทางหรือหนงัสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์โดยปฏิบติัตาม
ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยการนั้น 

(๒) แสดงความเห็นเป็นหนังสือเ ก่ียวกับกิจการของสภาการพยาบาลส่งไปยัง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา และในกรณีท่ีสมาชิกสามัญร่วมกันตั้ งแต่ห้าสิบคนข้ึนไปเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองใดท่ีเก่ียวกบักิจการของสภาการพยาบาล คณะกรรมการตอ้งพิจารณาและ
แจง้ผลการพิจารณาใหผู้เ้สนอทราบโดยมิชกัชา้ 

(๓) เลือกตั้ง รับเลือกตั้ง หรือรับเลือกเป็นกรรมการ 
(๔) ผดุงไวซ่ึ้งเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพและปฏิบติัตนตามพระราชบญัญติัน้ี 
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มาตรา ๑๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสามญัส้ินสุดลง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบติัตามมาตรา ๑๑(๑) 

(๑) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์( ฉบบัท่ี ๒ )   พ.ศ. 
๒๕๔๐  มาตรา ๙ 
 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการ 

  
 มาตรา ๑๔ (๑)   ให้มีคณะกรรมการสภาการพยาบาล ประกอบดว้ยผูแ้ทนกระทรวง
สาธารณสุขห้าคน  ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหมสามคน ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทยหน่ึงคน ผูแ้ทน
ทบวงมหาวิทยาลยั     ส่ีคน ผูแ้ทนกรุงเทพมหานครหน่ึงคน ผูแ้ทนสภากาชาดไทยหน่ึงคน นายก
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี  
และสมาชิกสามญัสภาการพยาบาลอีกสิบหกคนซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งโดยสมาชิกสามญัของสภาการ
พยาบาล เป็นกรรมการ และใหเ้ลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
 มาตรา ๑๕  (๒)  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งสมาชิกกิตติมศกัด์ิหรือสมาชิกสามญัเป็น
กรรมการ  ท่ีปรึกษาได ้ทั้งน้ี จาํนวนกรรมการท่ีปรึกษาตอ้งไม่เกินหน่ึงในส่ีของคณะกรรมการ 
  

ใหก้รรมการท่ีปรึกษาดาํรงตาํแหน่งตามวาระของคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ง 
 
 มาตรา ๑๖ (๓)   ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการเพื่อดาํรงตาํแหน่งนายกสภาการพยาบาล  
อุปนายกสภาการพยาบาลคนท่ีหน่ึง   และอุปนายกสภาการพยาบาลคนท่ีสอง ตาํแหน่งละหน่ึงคน 
  

ใหน้ายกสภาการพยาบาลเลือกสมาชิกสามญัผูมี้คุณสมบติัตาม มาตรา ๑๘ เพื่อดาํรงตาํแหน่ง
เลขาธิการหน่ึงคน และเลือกกรรมการเพื่อดาํรงตาํแหน่งรองเลขาธิการ ประชาสัมพนัธ์ และเหรัญญิก 
ตาํแหน่งละหน่ึงคน ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
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ให้กรรมการผูด้าํรงตาํแหน่งต่างๆ ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองดาํรงตาํแหน่งตามวาระของ
กรรมการซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งหรือรับเลือกตั้งเวน้แต่ผูด้าํรงตาํแหน่งเลขาธิการใหด้าํรงตาํแหน่งตามวาระ
ของกรรมการซ่ึงไดรั้บเลือกตั้ง 
  

ให้นายกสภาการพยาบาลมีอาํนาจถอดถอนเลขาธิการก่อนครบวาระตามวรรคสามได ้ทั้งน้ี 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
  

 
 (๑) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์( ฉบบัท่ี ๒ )   
พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๑๐ 
 (๒) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์( ฉบบัท่ี ๒ 
)   พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๑๑ 
 (๓) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์( ฉบบัท่ี ๒ )   
พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๑๒ 

 กรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งต่างๆ ตามมาตราน้ีแต่ละตาํแหน่ง อาจพน้จากตาํแหน่ง
ดงักล่าวก่อนครบวาระไดโ้ดยอนุมติัของคณะกรรมการ 
  

มาตรา ๑๗  การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๔  การแต่งตั้งกรรมการท่ีปรึกษาตามมาตรา 
๑๕ และการเลือกกรรมการเพ่ือดาํรงตาํแหน่งต่างๆ ตามมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาการ
พยาบาล 
 
 มาตรา ๑๘  กรรมการนอกจากปลดักระทรวงสาธารณสุขและกรรมการท่ีปรึกษาตอ้งมี
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
(๒) ไม่เคยถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) ไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
 
มาตรา ๑๙  ให้กรรมการซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งและรับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละส่ีปี 

และอาจไดรั้บแต่งตั้งหรือรับเลือกตั้งใหม่ไดแ้ต่จะดาํรงตาํแหน่งเกินสองคราวติดต่อกนัไม่ได ้
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มาตรา ๒๐  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งและรับเลือกตั้ง 
พน้จากตาํแหน่ง เม่ือ 

(๑) สมาชิกภาพส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๓ 
(๒) ขาดคุณสมบติัตามมาตรา ๑๘ 
(๓) ลาออก 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีตาํแหน่งกรรมการซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งวา่งลงไม่เกินก่ึงหน่ึงของจาํนวน 

กรรมการดงักล่าวทั้งหมดก่อนครบวาระใหค้ณะกรรมการเลือกสมาชิกสามญัผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา 
๑๘ เป็นกรรมการแทนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีตาํแหน่งกรรมการนั้นวา่งลง 
 
 (๑)  ในกรณีตาํแหน่งกรรมการซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งว่างลงเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ
ดงักล่าวทั้งหมด ให้สมาชิกสามญัเลือกตั้งกรรมการข้ึนแทนภายในเกา้สิบวนันับแต่วนัท่ีตาํแหน่ง
กรรมการดงักล่าวไดว้า่งลงเกินก่ึงหน่ึง 
(๑) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์( ฉบบัท่ี ๒ )   พ.ศ. 
๒๕๔๐  มาตรา ๑๓ 
 ถา้วาระของกรรมการซ่ึงได้รับการเลือกตั้งเหลืออยู่ไม่ถึงเกา้สิบวนัคณะกรรมการจะ
ไม่ใหมี้การเลือกกรรมการแทนกไ็ด ้
 
 ให้ผูซ่ึ้งเป็นกรรมการแทนนั้นอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการ
ซ่ึงตนแทน 
 
 มาตรา ๒๒  ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑) บริหารกิจการสภาการพยาบาลใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดตามมาตรา ๗ 
(๒) แ ต่ งตั้ ง คณะอ นุกรรมการจ ริ ย ธรรม  คณะอ นุกรรมการสอบสวนและ 

คณะอนุกรรมการอ่ืน  
เพื่อทาํกิจการหรือพิจารณาเร่ืองต่างๆ อนัอยูใ่นขอบเขตแห่งวตัถุประสงคข์องสภาการพยาบาล 

(๓) ออกขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ย 
(ก) การเป็นสมาชิก 
(ข) การกาํหนดโรคตามมาตรา ๑๑ (๑) (จ) 
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(ค) การกาํหนดค่าจดทะเบียนสมาชิกสามญั ค่าบาํรุง และค่าธรรมเนียมอ่ืนนอกจาก
ท่ีกาํหนดไวใ้นอตัราค่าธรรมเนียมทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 

(ง) การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการท่ีปรึกษาตาม
มาตรา ๑๗ 

(จ) หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนและการออกใบอนุญาตแบบ  และประเภท
ใบอนุญาต 

(ฉ) หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเก่ียวกับความรู้หรือความ
ชาํนาญเฉพาะทาง และหนงัสือแสดงวฒิุอ่ืนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

(ช) ขอ้จาํกดัและเง่ือนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
(ซ) การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
(ฌ) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
(ญ) หลกัเกณฑก์ารรับรองสถาบนัการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
(ฎ) หลกัเกณฑว์า่ดว้ยการสอบความรู้ตามอาํนาจหนา้ท่ีของสภาการพยาบาล 
(ฏ) หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีมีการกล่าวหาหรือ

กล่าวโทษวา่มีผูป้ระพฤติผดิจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
(ฐ) เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีอยูภ่ายในวตัถุประสงคข์องสภาการพยาบาลหรืออยูภ่ายในอาํนาจ 

หนา้ท่ีของสภาการพยาบาลตามกฎหมายอ่ืน 
 

ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 
 มาตรา ๒๓  นายกสภาการพยาบาล อุปนายกสภาการพยาบาลคนท่ีหน่ึง อุปนายกสภา
การพยาบาลคนท่ีสอง เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพนัธ์ และเหรัญญิก มีอาํนาจหน้าท่ี
ดงัต่อไปน้ี 
 

(๑) นายกสภาการพยาบาลมีอาํนาจหนา้ท่ี 
(ก) ดาํเนินกิจการของสภาการพยาบาลใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี หรือตามมติ 

ของคณะกรรมการ 
(ข) เป็นผูแ้ทนสภาการพยาบาลในกิจการต่างๆ 
(ค) เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ 
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นายกสภาการพยาบาลอาจมอบหมายเป็นหนงัสือใหก้รรมการอ่ืนปฏิบติัหนา้ท่ีแทนตามท่ี
เห็นสมควรได ้
 

(๒) อุปนายกสภาการพยาบาลคนท่ีหน่ึงเป็นผูช่้วยนายกสภาการพยาบาลในกิจการอนัอยู่
ในอาํนาจหนา้ท่ีของนายกสภาการพยาบาลตามท่ีนายกสภาการพยาบาลมอบหมายและเป็นผูท้าํการ
แทนนายกสภาการพยาบาล เม่ือนายกสภาการพยาบาลไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

 
(๓) อุปนายกสภาการพยาบาลคนท่ีสองเป็นผูช่้วยนายกสภาการพยาบาลในกิจการอนัอยู่

ในอาํนาจหนา้ท่ีของนายกสภาการพยาบาลตามท่ีนายกสภาการพยาบาลมอบหมายและเป็นผูท้าํการ
แทนนายกสภาการพยาบาล เม่ือทั้งนายกสภาการพยาบาลและอุปนายกสภาการพยาบาลคนท่ีหน่ึง
ไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

 
(๔) เลขาธิการมีอาํนาจหนา้ท่ี 

(ก) ควบคุมบงัคบับญัชาเจา้หนา้ท่ีสภาการพยาบาลทุกระดบั 
(ข) ควบคุมรับผดิชอบในงานธุรการทัว่ไปของสภาการพยาบาล 
(ค) รับผดิชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูป้ระกอบวิชาชีพการ 

พยาบาล   การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์และทะเบียนอ่ืนๆ 
(ง) ควบคุม ดูแล ทรัพยสิ์น ของสภาการพยาบาล 
(จ) เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
 

(๕) รองเลขาธิการเป็นผูช่้วยเลขาธิการในกิจการอนัอยู่ในอาํนาจหน้าท่ีของเลขาธิการ
ตามท่ีเลขาธิการมอบหมาย   และเป็นผูท้าํการแทนเลขาธิการ    เม่ือเลขาธิการไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

 
(๖) ประชาสัมพนัธ์มีหน้าท่ีในการประชาสัมพนัธ์ แนะนาํ เผยแพร่กิจการของสภาการ

พยาบาล และใหก้ารศึกษาแก่ประชาชน และองคก์รอ่ืนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการพยาบาล การผดุงครรภ ์    
และการสาธารณสุข 

(๗) เหรัญญิกมีอํานาจหน้าท่ีควบคุม   ดูแล   รับผิดชอบการบัญชี   การเ งินและ
การงบประมาณของสภาการพยาบาล 
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หมวด ๔ 
การดําเนินกจิการของคณะกรรมการ 

 
 มาตรา ๒๔  การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จาํนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 
 มติของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง ในการลงคะแนน 
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงช้ีขาด 
  

 มติของท่ีประชุมในกรณีให้สมาชิกสามญัพน้จากสมาชิกภาพ เน่ืองจากขาดคุณสมบติั
ตามมาตรา ๑๑ (๑) (ค) (ง) และ (จ) ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนกรรมการ
ทั้งคณะ 
  

 การประชุมคณะอนุกรรมการให้นาํความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม 
 
 มาตรา ๒๕  สภานายกพิเศษจะเขา้ฟังการประชุมและช้ีแจงแสดงความเห็นในท่ีประชุม
คณะกรรมการ หรือจะส่งความเห็นเป็นหนงัสือไปยงัคณะกรรมการในเร่ืองใดๆ กไ็ด ้
 
 มาตรา ๒๖  มติของท่ีประชุมคณะกรรมการในเร่ืองต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
สภานายกพิเศษก่อน จึงจะดาํเนินการตามมตินั้นได ้
 

(๑) การออกขอ้บงัคบั 
(๒) การกาํหนดงบประมาณของสภาการพยาบาล 
(๓) การใหส้มาชิกสามญัพน้จากสมาชิกภาพตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม 
(๔) การวินิจฉยัช้ีขาดตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม (๔) และ (๕)  

 
 ให้นายกสภาการพยาบาลเสนอมติตามวรรคหน่ึงต่อสภานายกพิเศษโดยไม่ชักช้า   

สภานายกพิเศษอาจมีคาํสั่งยบัย ั้งมตินั้นได ้  ในกรณีท่ีมิไดย้บัย ั้ง   ภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
มติท่ีนายกสภาการพยาบาลเสนอใหถื้อวา่สภานายกพิเศษใหค้วามเห็นชอบมตินั้น 
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 ถา้สภานายกพิเศษยบัย ั้งมติใด ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกคร้ังหน่ึงภายใน

สามสิบวนันับแต่วนัไดรั้บทราบการยบัย ั้ง ในการประชุมนั้นถา้มีเสียงยืนยนัมติไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจาํนวนกรรมการทั้งคณะกใ็หด้าํเนินการตามมตินั้นได ้
 

หมวด ๕ 
การควบคุมการประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

 
 
 มาตรา ๒๗  ห้ามมิให้ผูใ้ดซ่ึงมิไดเ้ป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือมิไดเ้ป็นผู ้
ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ ์หรือมิไดเ้ป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์กระทาํ
การพยาบาล หรือการผดุงครรภ์ หรือแสดงดว้ยวิธีใดๆ ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจว่าตนเป็นผูมี้สิทธิประกอบ
วิชาชีพดงักล่าว โดยมิไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เวน้แต่ในกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
 

(๑) การพยาบาลหรือการผดุงครรภท่ี์กระทาํต่อตนเอง 
 

(๒) การช่วยเหลือหรือเยยีวยาแก่ผูป่้วยตามหนา้ท่ีตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยาโดย
มิไดรั้บประโยชน์ตอบแทน แต่การกระทาํดงักล่าวตอ้งมิใช่เป็นการฉีดยา หรือสารใดๆ เขา้ไปใน
ร่างกายของผูป่้วย หรือการให้ยาอนัตราย ยาควบคุมพิเศษ วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทหรือยา
เสพติดใหโ้ทษ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

 
(๓) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรั้บการฝึกอบรม ในความควบคุมของสถาบนัการศึกษา

วิชาการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ของรัฐ หรือท่ีได้รับอนุญาตจากทางราชการให้จัดตั้ ง หรือ
สถาบนัการศึกษาท่ีคณะกรรมการรับรอง ทั้งน้ีในความควบคุมของเจา้หน้าท่ีผูฝึ้กหัดหรือผูใ้ห้การ
ฝึกอบรม ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

 
(๔) บุคคลซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัเทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้กระทาํการพยาบาลหรือการผดุงครรภ ์ในความควบคุม

DPU



 117

ของเจา้หน้าท่ีซ่ึงเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุง
ครรภ ์ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี กาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

(๕) (๑)  ผูป้ระกอบโรคศิลปะ ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืน ตาม
ขอ้จาํกดัและเง่ือนไขตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบวิชาชีพนั้น 

 
(๖) (๒)  การพยาบาลหรือการผดุงครรภข์องท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญของทางราชการ 

หรือผูส้อนในสถาบนัการศึกษา ซ่ึงมีใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ ์
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของต่างประเทศ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของสภาการ
พยาบาล 

 
(๗) บุคคลซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกบัการพยาบาลและการผดุงครรภ ์เพ่ือช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ี

ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ในกรณีท่ีมี 
สาธารณภยัหรือเกิดภยัพิบติัอยา่งร้ายแรง 
 

(๘) บุคคลซ่ึงช่วยเหลือดูแลผูป่้วยในสถานพยาบาลในความควบคุมของผูป้ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามระเบียบซ่ึงรัฐมนตรี
กาํหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 มาตรา ๒๘ (๓)  การข้ึนทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออก
หนงัสืออนุมติัหรือวุฒิบตัรเก่ียวกบัความรู้ หรือความชาํนาญเฉพาะทาง  และหนงัสือแสดงวุฒิอ่ืนใน
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล 
 
 มาตรา ๒๙  การข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแ้บ่งเป็นสามประเภท คือ ผูป้ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาล ผูป้ระกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ ์ 
 ผูป้ระกอบวิชาชีพในแต่ละประเภทตามวรรคหน่ึงให้แบ่งเป็นสองชั้น คือ ชั้นหน่ึง และ
ชั้นสอง 
 
 (๔)  ใบอนุญาตทุกประเภทให้มีอายุห้าปีนับแต่วนัทีอ่อกใบอนุญาต 
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 มาตรา ๓๐  ผูมี้สิทธิข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพตามมาตรา ๒๙  
ตอ้งมีความรู้ดงัน้ี คือ 
(๑) (๒)แกไ้ขเพ่ิมเติม  โดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบบัท่ี ๒)พ.ศ 
๒๕๔๐ มาตรา๑๔ 
(๓)    แกไ้ขเพิ่มเติม  โดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์( ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๐มาตรา ๑๕  
(๔)    เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์( ฉบบัท่ี ๒ )   พ.ศ. ๒๕๔๐  
มาตรา ๑๖ 

(๑)  ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ผูป้ระกอบวิชาชีพการผดุงครรภ ์ผูป้ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ ์ชั้นหน่ึง ตอ้ง 

 
(ก) (๑)  ไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาในสาขาการ 

พยาบาล  การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์จากสถาบนัการศึกษาในประเทศไทยท่ี
คณะกรรมการรับรองและสอบความรู้แล้ว หรือ 

          (ข)  (๒)  ไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาในสาขาการพยาบาล 
การผดุงครรภ ์  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์จากสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศและไดรั้บ
อนุญาตให้เป็นผู ้ประกอบ    วิชาชีพในประเทศท่ีตนได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ซ่ึง
คณะกรรมการไดต้รวจสอบหลกัฐานการศึกษาและสอบความรู้แลว้ แต่ถา้เป็นผูท่ี้มีสัญชาติไทยไม่
ต้องเป็นผู ้ได้รับอนุญาตให้ เ ป็นผู ้ประกอบวิชาชีพในประเทศท่ีผู ้นั้ นได้รับปริญญา  หรือ
ประกาศนียบตัรกไ็ด ้

(๒) ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ผูป้ระกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ผูป้ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ ์ชั้นสอง ตอ้ง 

(ก) (๓)  ไดรั้บประกาศนียบตัรในสาขาการพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือการ 
พยาบาลและการผดุงครรภ ์ระดบัตน้ จากสถาบนัการศึกษาในประเทศไทยท่ีคณะกรรมการรับรอง
และสอบความรู้แลว้ หรือ 

              (ข)   (๔)  ไดรั้บประกาศนียบตัรในสาขาการพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ ์จากสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศและไดรั้บอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
ในประเทศท่ีตนไดรั้บประกาศนียบตัร ซ่ึงคณะกรรมการไดต้รวจสอบหลกัฐานการศึกษาและสอบ
ความรู้แล้ว แต่ถา้เป็นผูท่ี้มีสัญชาติไทยไม่ต้องเป็นผูไ้ด้รับอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพใน
ประเทศท่ีผูน้ั้นไดรั้บประกาศนียบตัรกไ็ด ้
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 มาตรา ๓๑  ผูข้อข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตตอ้งเป็นสมาชิกสามญัแห่งสภาการ
พยาบาลและมี 
คุณสมบติัอ่ืนตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล 
 เม่ือผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
ผูใ้ดขาดจากสมาชิกภาพใหใ้บอนุญาตของผูน้ั้นส้ินสุดลง 
 ใหผู้ซ่ึ้งขาดจากสมาชิกภาพตามวรรคสองส่งคืนใบอนุญาตต่อเลขาธิการภายในสิบหา้วนั
นบัแต่วนัท่ีทราบการขาดจากสมาชิกภาพ 
 
 มาตรา ๓๒  ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาลและการผดุง
ครรภ ์ตอ้งรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
สภาการพยาบาล 
 
 มาตรา ๓๓  บุคคลผูซ่ึ้งไดรั้บความเสียหายเพราะผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุง
ครรภ์  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์มีสิทธิกล่าวหาผูก่้อใหเ้กิดความเสียหายนั้น โดยทาํเร่ืองยืน่ต่อสภาการพยาบาล 
 กรรมการมีสิทธิกล่าวโทษผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์ว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์โดย
แจง้เร่ืองต่อสภาการพยาบาล 
 สิทธิการกล่าวหาตามวรรคหน่ึง หรือสิทธิการกล่าวโทษตามวรรคสองส้ินสุดลงเม่ือพน้
หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีผูไ้ดรั้บความเสียหายหรือผูก้ล่าวโทษรู้เร่ืองการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ดงักล่าวและรู้ตวัผูป้ระพฤติผดิ ทั้งน้ีไม่เกินสามปีนบัแต่วนัท่ีมีการประพฤติผดิจริยธรรมแห่งวิชาชีพนั้น 
 การถอนเร่ืองการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษท่ีไดย้นิเร่ืองหรือแจง้ไวแ้ลว้นั้น ไม่เป็นเหตุ
ใหร้ะงบัการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 
 มาตรา ๓๔  เม่ือสภาการพยาบาลไดรั้บเร่ืองการกล่าวหา หรือการกล่าวโทษตามมาตรา 
๓๓ หรือ   ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีมติวา่มีพฤติการณ์อนัสมควรใหมี้การพิจารณาเก่ียวกบัจริยธรรม
แห่งวิชาชีพของ     ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ผูใ้ดใหเ้ลขาธิการเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อประธานอนุกรรมการจริยธรรมโดยไม่ชกัชา้ 
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 มาตรา ๓๕  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมจากสมาชิกสามญั
ประกอบดว้ยประธานคนหน่ึง และอนุกรรมการมีจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่าสามคนมีหนา้ท่ีแสวงหา
ขอ้เทจ็จริงในเร่ืองท่ีไดรั้บตามมาตรา ๓๔ แลว้ทาํรายงานพร้อมทั้งความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา 
 
 มาตรา ๓๖  เม่ือคณะกรรมการไดรั้บรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมแลว้ ให้คณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดงักล่าว แลว้มีมติอย่างใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ให้คณะอนุกรรมการจริยธรรมแสวงหาข้อ เท็จจ ริง เ พ่ิม เ ติม เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการพิจารณา 

(๒) ใหค้ณะอนุกรรมการสอบสวนทาํการสอบสวน ในกรณีท่ีเห็นว่าขอ้กล่าวหาหรือขอ้
กล่าวโทษนั้นมีมูล 

(๓) ให้ยกขอ้กล่าวหาหรือขอ้กล่าวโทษ ในกรณีท่ีเห็นว่าขอ้กล่าวหา หรือขอ้กล่าวโทษ
นั้นไม่มีมูล 

 
 มาตรา ๓๗  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนจากสมาชิกสามญั 

ประกอบด้วยประธานคนหน่ึง และอนุกรรมการมีจาํนวนรวมกันไม่น้อยกว่าสามคนมีหน้าท่ี
สอบสวน สรุปผลการสอบสวนและเสนอสาํนวนการสอบสวน พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการ
เพื่อวินิจฉยัช้ีขาด 
 

 มาตรา ๓๘  ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการจริยธรรมและของ
คณะอนุกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัติน้ี ให้อนุกรรมการจริยธรรมและอนุกรรมการ
สอบสวนเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอาํนาจเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถอ้ยคาํและมี
หนังสือแจ้งให้ บุคคลใดๆ  ส่ง เอกสารหรือวัตถุ     เพื่ อประโยชน์แก่การดํา เ นินงานของ
คณะอนุกรรมการดงักล่าว 
 
 มาตรา ๓๙  ให้ประธานอนุกรรมการสอบสวนแจง้ขอ้กล่าวหา หรือขอ้กล่าวโทษพร้อม
ทั้งส่งสาํเนาเร่ืองท่ีกล่าวหา หรือกล่าวโทษ ให้ผูถู้กกล่าวหาหรือผูถู้กกล่าวโทษไม่นอ้ยกว่าสิบห้าวนั
ก่อนวนัเร่ิมทาํการสอบสวน 
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 ผูถู้กกล่าวหาหรือผูถู้กกล่าวโทษมีสิทธิทาํคาํช้ีแจงหรือนําพยานหลกัฐานใดๆ มาให้
คณะอนุกรรมการสอบสวน คาํช้ีแจงหรือพยานหลกัฐานนั้น ใหย้ืน่ต่อประธานอนุกรรมการสอบสวน
ภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกาํหนดเวลาท่ี
คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให ้
 
 มาตรา ๔๐  เม่ือคณะอนุกรรมการสอบสวนทาํการสอบสวนเสร็จส้ินแลว้ใหเ้สนอสาํนวน
การสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการโดยไม่ชกัชา้เพื่อวินิจฉยัช้ีขาด 
 
 มาตรา ๔๑  เม่ือคณะกรรมการไดรั้บสํานวนการสอบสวน และความเห็นของ
คณะอนุกรรมการ    สอบสวนแลว้ ให้คณะกรรมการพิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็น
ดงักล่าวคณะกรรมการอาจใหค้ณะอนุกรรมการสอบสวนทาํการสอบสวนเพ่ิมเติมก่อนวินิจฉยัช้ีขาดกไ็ด ้
 คณะกรรมการมีอาํนาจวินิจฉยัช้ีขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(๑) ยกขอ้กล่าวหาหรือขอ้กล่าวโทษ 
(๒) วา่กล่าวตกัเตือน 
(๓) ภาคทณัฑ ์
(๔) พกัใชใ้บอนุญาตมีกาํหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองปี 
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต 
ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๖ คาํวินิจฉยัช้ีขาดของคณะกรรมการตาม มาตราน้ีใหท้าํเป็นคาํสั่ง

สภาการพยาบาล และใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 
 มาตรา ๔๒  ใหเ้ลขาธิการแจง้คาํสั่งสภาการพยาบาลตามมาตรา ๔๑ ไปยงัผูถู้กกล่าวหา
หรือผูถู้กกล่าวโทษเพื่อทราบโดยไม่ชักช้าและให้บนัทึกขอ้ความตามคาํสั่งนั้ นไวใ้นทะเบียนผู ้
ประกอบวิชาชีพ           การพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภด์ว้ย 
 
 มาตรา ๔๓  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุง
ครรภ ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งสัง่พกัใชใ้บอนุญาตหรือซ่ึงถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพดงักล่าวหรือแสดงดว้ยวิธีใดๆ ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจว่าตนเป็นผูมี้สิทธิประกอบ
วิชาชีพดังกล่าว นับแต่วนัท่ีทราบคาํสั่งสภาการพยาบาลท่ีสั่งพกัใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้น 
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 มาตรา ๔๔  ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาลและการผดุง
ครรภซ่ี์งอยูใ่นระหว่างถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาต ผูใ้ดกระทาํการฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ และถูกลงโทษจาํคุก
ตามมาตรา ๔๖     โดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุด ให้คณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูน้ั้นตั้งแต่
วนัท่ีศาลมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุด 
 
 มาตรา ๔๕  ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาลและการผดุง
ครรภ ์ซ่ึงถูกสัง่เพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกไดเ้ม่ือพน้สองปีนบัแต่วนัท่ีถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต  ถา้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาคาํขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาตผูน้ั้นจะ
ยื่นคาํขอรับใบอนุญาตไดอี้กต่อเม่ือส้ินระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีคณะกรรมการปฏิเสธการออก
ใบอนุญาต  ถา้คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาตเป็นคร้ังท่ีสองแลว้ ผูน้ั้นเป็นอนัหมดสิทธิ
ขอรับใบอนุญาตอีกต่อไป 
 

หมวด ๕ ทว ิ(๑) 
พนักงานเจ้าหน้าที ่

 
 มาตรา ๔๕ ทวิ  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจเขา้ไปในสถานท่ีต่อไปน้ี เพื่อตรวจสอบ
ใบอนุญาต คน้หรือยึดเอกสารหลกัฐาน หรือส่ิงของท่ีอาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพิจารณาหรือ
ดาํเนินคดี ระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กหรือเวลาท่ีทาํการของสถานท่ีดงักล่าว 
 

(๑) สถานท่ีประกอบการท่ีมีผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภป์ฏิบติังานอยู ่

(๒) สถานท่ีท่ีมีเหตุสมควรเช่ือว่ามีการประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ ์

(๓) สถานท่ีท่ีทาํการสอนหรือเช่ือวา่ทาํการสอนวิชาการพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์
 
 มาตรา ๔๕  ตรี  ในการปฏิบติัหนา้ท่ี พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัรประจาํตวั
พนกังานเจา้หนา้ท่ีแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 บตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ี ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา ๔๕ จัตวา  ในการปฏิบติัหน้าท่ี ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีเป็นเจา้พนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
 
 มาตรา ๔๕ เบญจ  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ใหผู้รั้บผดิชอบหรือปฏิบติั
หนา้ท่ีในสถานท่ีตามมาตรา ๔๕ ทวิ อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
 

หมวด ๖ 
บทกาํหนดโทษ 

 
 มาตรา ๔๖  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๔๓ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 
 มาตรา ๔๗  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ วรรคสาม ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 
 
 มาตรา ๔๘  ผูใ้ดไม่มาใหถ้อ้ยคาํ หรือไม่ส่งเอกสารหรือวตัถุใดๆ ตามท่ีเรียกหรือแจง้ให้
ส่งตามมาตรา ๓๘ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจาํทั้ง
ปรับ 
 
 มาตรา ๔๘ ทวิ (๑)   ผูใ้ดไม่อาํนวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามความในมาตรา 
๔๕ เบญจ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล * 
 
 มาตรา ๔๙  ผูใ้ดไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนั
ในสาขาการพยาบาล สาขาการผดุงครรภ ์หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ตามกฎหมายว่า
ดว้ยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะอยูแ่ลว้ในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใหถื้อวา่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกสามญัของสภาการพยาบาลตามพระราชบญัญติัน้ี 
 
 มาตรา ๕๐  ผูใ้ดไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนั 
ในสาขาการพยาบาล สาขาการผดุงครรภ ์หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ตามกฎหมายว่า
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ด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ และใบอนุญาตนั้นยงัคงใช้ได้ในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ถือว่าผูน้ั้นไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
ในประเภทและชั้น แลว้แต่กรณี ตามพระราช-บญัญติัน้ี 
 
 มาตรา ๕๑  ในระยะเร่ิมแรกท่ียงัมิไดเ้ลือกตั้งสมาชิกสามญัของสภาการพยาบาลเป็น
กรรมการ ใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยปลดักระทรวงสาธารณสุขเป็นนายกสภาการพยาบาล และผู ้
ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามมาตรา ๑๔ เป็นกรรมการ การแต่งตั้งดงักล่าวจะตอ้งกระทาํให้แลว้เสร็จภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราช-บญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
 ให้ปลดักระทรวงสาธารณสุขเลือกผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงได้รับแต่งตั้ งเป็น
กรรมการตามมาตรา ๑๔ ให้ทาํหน้าท่ีเลขาธิการ  รองเลขาธิการ และเหรัญญิก ตาํแหน่งละหน่ึงคน 
ทั้งน้ี จนกวา่จะไดเ้ลือกตั้งสมาชิกสามญัของสภาการพยาบาลเป็นกรรมการแลว้เสร็จ 
 การเลือกตั้ งสมาชิกสามญัของสภาการพยาบาลเป็นกรรมการให้กระทาํให้แลว้เสร็จ
ภายในหน่ึงร้องแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
 มาตรา ๕๒  ในระหว่างท่ียงัมิไดอ้อกระเบียบหรือขอ้บงัคบัเพื่อปฏิบติัการตาม
พระราชบญัญติัน้ี ใหน้าํกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะในส่วนท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภม์าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป.ติณสูลานนท ์
นายกรัฐมนตรี 

 
อตัราค่าธรรมเนียม (๑) 
 

(๑) ค่าข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหน่ึงฉบบัละ 
๓,๐๐๐ บาท 

(๒) ค่าข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหน่ึง   
ฉบบัละ ๓,๐๐๐  บาท 

(๓) ค่าข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ ์ชั้นหน่ึง ฉบบัละ ๓,๐๐๐ บาท 
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(๔) ค่าข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นสอง 
ฉบบัละ  ๒,๔๐๐ บาท 

(๕) ค่าข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นสอง     
ฉบบัละ ๒,๔๐๐ บาท 

(๖) ค่าข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุง
ครรภ ์ชั้นสอง    ฉบบัละ ๒,๔๐๐ บาท 

(๗) ค่าหนังสืออนุมติัหรือวุฒิบตัรเก่ียวกบัความรู้และความชาํนาญเฉพาะทาง หนังสือ 
แสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ ์  ฉบบัละ 
๒,๔๐๐ บาท 

(๘) ค่าหนงัสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ ์
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ฉบบัละ ๑,๘๐๐ บาท 

(๙) ค่าใบแทนใบอนุญาต และค่าใบแทนเอกสารตาม (๗)  ฉบบัละ ๑,๘๐๐ บาท 
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พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ (เฉพาะมาตราที่ไม่
อาจนําไปพมิพ์เพิม่เติมไว้ในพระราชบัญญตัิวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘) 
 
 
 มาตรา ๒๐  ให้คณะกรรมการสภาการพยาบาลตามมาตรา ๑๔ และกรรมการท่ีปรึกษา
ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์พ.ศ. ๒๕๒๘ ซ่ึงดาํรง
ตาํแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 
 มาตรา ๒๑  ให้ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนัในสาขาการพยาบาล 
สาขาการผดุงครรภ ์และสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ท่ีออกตามพระราชบญัญติัวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์พ.ศ. ๒๕๒๘ ท่ียงัมีผลอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัมีอายตุ่อไป
อีกหา้ปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
 
 มาตรา  ๒๒   ผู ้ท่ีได้รับอนุปริญญาท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่าสามปี  หรือ
ประกาศนียบตัรเทียบเท่าอนุปริญญาในสาขาการพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์จากสถาบนัการศึกษาในประเทศไทยอยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัใหมี้สิทธิ
ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น   ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภไ์ด ้ทั้งน้ี เม่ือคณะกรรมการไดพ้ิจารณาหลกัสูตร และสอบความรู้แลว้ 
 
 *มาตรา ๒๓  ใหย้กเลิกอตัราค่าธรรมเนียมทา้ยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใ้ชอ้ตัราค่าธรรมเนียมทา้ยพระราชบญัญติัน้ีแทน 
 
 มาตรา ๒๔ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 
 

ผูรั้บเสนอพระบรมราชโองการ 
นายพิชยั  รัตตกลุ 
รองนายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ (๑) เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์พ.ศ.
๒๕๒๘ คือ โดยท่ีในปัจจุบนัการประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนัในสาขาการพยาบาลและการผดุง
ครรภอ์ยู่ในความควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะซ่ึงมีคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะทาํหนา้ท่ีควบคุมทั้งการประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนัในสาขาทนั
ตกรรม เภสัชกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ ์กายภาพบาํบดั เทคนิคการแพทย ์และการประกอบ
โรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเวชกรรม เภสัชกรรม การผดุงครรภ ์และในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบโรค
ศิลปะแผนปัจจุบนัในสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นจาํนวนมาก สมควรแยกการควบคุม
การประกอบโรคศิลปะโดยจดัตั้งสภาการพยาบาลข้ึน ประกอบดว้ย   ผูแ้ทนส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพดงักล่าว และผูป้ระกอบวิชาชีพดงักล่าวซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งโดยผูป้ระกอบ
วิชาชีพดว้ยกนัเองเป็นกรรมการ เพื่อความคล่องตวัในการทาํหนา้ท่ีควบคุมและส่งเสริม     มาตรฐาน 
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภโ์ดยอิสระเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน   จึง
จาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 
(คดัจากราชกิจจานุเบกษา ฉบบัพิเศษ เล่ม ๑๐๒ ตอนท่ี ๑๒๐  วนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๒๘) 
 
หมายเหตุ (๒)  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ(์ฉบบั
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ คือ โดยท่ีขอบเขตของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ตาม
กฎหมายขณะน้ียงัไม่สอดคลอ้งกบัความหมายท่ีแทจ้ริงทางวิชาการ และบทบญัญติัอ่ืนบางประการยงั
ไม่เหมาะสม กล่าวคือ ไม่มีการกําหนดอายุของใบอนุญาต ไม่มีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเฉพาะเพื่อ
ปฏิบติังานโดยตรงในการใชบ้งัคบักฎหมาย และไม่มีบทบงัคบัให้มีการสอบความรู้ในการขอข้ึน
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์นอกจากนั้น สมควร
ขยายบทบาทของสภาการพยาบาลโดยปรับปรุงอํานาจหน้า ท่ี  องค์ประกอบของสมาชิก 
คณะกรรมการ  และกรรมการท่ีปรึกษาของสภาการพยาบาล  และปรับปรุงอตัราค่าธรรมเนียมให้
เหมาะสมแก่ภาวะกาลปัจจุบนั จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 
(คดัจากราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฏีกา เล่ม ๑๑๔ ตอนท่ี ๗๕ ก  วนัท่ี  ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๔๐) 
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ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
(ฉบับที ่๒)  พ.ศ. ๒๕๓๙ 

----------------- 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕  ให้
เหมาะสมยิง่ข้ึน อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘)   แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕  นายกรัฐมนตรี   โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ ๑.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. 
๒๕๓๙” 
 ขอ้ ๒.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ ๓.   ให้ยกเลิกความในขอ้ ๑๘  แห่งระเบียบว่าด้วยการลาของขา้งราชการ พ.ศ. 
๒๕๓๕   และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ ๑๘  ขา้ราชการซ่ึงประสงค์จะลาคลอดบุตร  ให้เสนอหรือจดัส่งใบลาต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูมี้อาํนาจอนุญาตก่อนหรือในวนัท่ีลา  เวน้แต่ไม่สามารถจะลงช่ือใน
ใบลาใต ้ จะใหผู้อ่ื้นลาแทนก็ได ้ แต่เม่ือสามารถลงช่ือไดแ้ลว้ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาโดยเร็ว และมี
สิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรั้บเงินเดือนคร้ังหน่ึงได ้๙๐ วนั  โดยไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์
 การลาคลอดบุตรจะลาในวนัท่ีคลอด  ก่อนหรือหลงัวนัท่ีคลอดบุตรก็ได ้ แต่เม่ือ
รวมวนัลาแลว้ตอ้งไม่เกิน ๙๐ วนั 
 ขา้ราชการท่ีไดรั้บอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและไดห้ยดุราชการไปแลว้  แต่ไม่ได้
คลอดบุตรตามกาํหนด  หากประสงค์จะขอถอนวนัลาคลอดบุตรท่ีหยุดไป  ให้มีอาํนาจอนุญาต  
อนุญาตใหถ้อนวนัลาคลอดบุตรได ้ โดยใหถื้อวา่วนัท่ีไดห้ยดุราชการไปแลว้  เป็นวนัลากิจส่วนตวั 
 การลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกบัการลาประเภทใดซ่ึงยงัไม่คบกาํหนดวนัลาของการ
ลาประเภทนั้น  ใหถื้อวา่การลาประเภทนั้นส้ินสุดลง  และใหน้บัเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วนัเร่ิมวนั
ลาคลอดบุตร” 
 ขอ้ ๔.  ใหย้กเลิกความในขอ้ ๒๐  แห่งระเบียบวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ้ ๕.  ใหย้กเลิกความในขอ้ ๒๑  แห่งระเบียบว่าดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕  
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ ๒๑  ขา้ราชการมีสิทธิลากิจส่วนตวั  โดยไดรั้บเงินเดือนปีละ ไม่เกิน ๔๕ วนั
ทาํการ” 
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 ขอ้ ๖.  ใหย้กเลิกความในขอ้ ๒๒  แห่งระเบียบวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕  
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ ๒๒  ขา้ราชการท่ีลาคลอดบุตรตามข้อ ๑๘ แล้ว  หากประสงค์จะลากิจ
ส่วนตวั  เพื่อเล้ียงบุตร  ใหมี้สิทธิลาต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน ๑๕๐ วนัทาํการ  โดยไม่มี
สิทธิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลา” 
 ขอ้ ๗.  ใหย้กเลิกความในขอ้ ๒๓  แห่งระเบียบวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕  
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ ๒๓  ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตให้ลากิจส่วนตวั  เวน้แต่กรณีการลากิจส่วนตวั  เพื่อ
เล้ียงดูบุตรตามข้อ ๒๒  ซ่ึงได้หยุดราชการไปยงัไม่ครบกําหนด  ถ้ามีราชการจําเป็นเกิดข้ึน  
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อาํนาจอนุญาตจะเรียกตวัมาปฏิบติัราชการกไ็ด”้ 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
 
 
     นายบรรหาร    ศิลปอาชา 
              นายกรัฐมนตรี 
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ร่าง 
พระราชบัญญตั ิ
สุขภาพ แห่งชาต ิ

พ.ศ. ..... 
------------------ 

……………………………………………. 
…………………………………………….. 

 
 …………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
             โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยสุขภาพแห่งชาติ 
             พระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา ๕0 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระทาํได้
โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
 …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………. 
             มาตรา 1  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....” 

             มาตรา 2  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 
             มาตรา 3 ในพระราชบญัญติัน้ี  
 “สุขภาพ” หมายความว่า สุขภาวะท่ีสมบูรณ์และเช่ือมโยงกนัเป็นองคร์วม อยา่งสมดุล
ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสงัคม และทางจิตวิญญาณ 
             “ระบบสุขภาพ” หมายความว่า การจดัการทั้งมวลท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั  ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคล  สภาพแวดลอ้ม  ทาง
กายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การศึกษา  กฎหมาย  ศาสนา  วฒันธรรม ประเพณี  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เป็นตน้  รวมทั้งปัจจยัดา้นการสาธารณสุขและการบริการสาธารณสุขดว้ย 
                                                     
    กาํลงัจดักระบวนการเพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนวา่ควรใชค้าํใดท่ีสามารถส่ือความเขา้ใจไดต้รงกนัมาก
ท่ีสุด เช่น ทางปัญญา  ทางการเขา้ถึงศาสนธรรม หรืออ่ืน ๆ 
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 “การบริการดา้นสุขภาพ”  หมายความวา่  การบริการต่าง ๆ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสุขภาพ
รวมถึงการบริการสาธารณสุขดว้ย 
             “บริการสาธารณสุข” หมายความว่า การจดัการให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพการ
ป้องกนัและควบคุมปัจจยัท่ีคุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉยัและบาํบดัสภาวะความเจบ็ป่วยและการ
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
 “การตรวจสุขภาพ”  หมายความวา่  กระบวนการสาํรวจหาสาเหตุและปัจจยัเส่ียงซ่ึงอาจ
คุกคามสุขภาพ เพื่อนาํไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรม สภาพแวดลอ้ม และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีทาํให้เกิด
สุขภาพ 
 “การสร้างเสริมสุขภาพ”  หมายความว่า  การใด ๆ ท่ีมุ่งกระทาํโดยส่งเสริม สนบัสนุน
พฤติกรรมบุคคล สภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัวและชุมชน มีสุข
ภาวะและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 “นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ”  หมายความว่า  แนวทางการพัฒนาท่ีมุ่งสร้าง
สภาพแวดลอ้มทั้งทางสังคมและทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพ ทาํใหป้ระชาชนเขา้ถึงทางเลือก
ท่ีก่อใหเ้กิดสุขภาพ 
 “ปัจจยัท่ีคุกคามสุขภาพ” หมายความวา่ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพ 
 “ความมัน่คงดา้นสุขภาพ”  หมายความว่า การมีหลกัประกนัและการคุม้ครองใหเ้กิดสุข
ภาวะท่ีย ัง่ยนื 
 “ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นสุขภาพ”  หมายความว่า องคค์วามรู้ ความคิด ความเช่ือ และ
ความชาํนาญในการดูแลสุขภาพ ท่ีสั่งสมมาจากการปฏิบติัในประสบการณ์ชีวิต โดยมีการถ่ายทอด
ทางสังคม วฒันธรรมของกลุ่มคน  เช่น การดูแลสุขภาพแบบพ้ืนบา้น อาหารพ้ืนบา้น  ภูมิปัญญา
หมอพื้นบา้น  การแพทยแ์ผนไทย เป็นตน้ 
 “ภูมิปัญญาหมอพื้นบา้น” หมายความว่า การดูแลสุขภาพกนัเองในชุมชนแบบ พื้นบา้น
ดั้งเดิม จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ พิธีกรรม วฒันธรรมประเพณีและ
ทรัพยากรท่ีแตกต่างกนัในแต่ละทอ้งถ่ินและเป็นท่ียอมรับของชุมชนนั้น ๆ 
 “การแพทยแ์ผนไทย” หมายความว่า การดูแลสุขภาพท่ีอาศยัภูมิปัญญาการแพทยแ์ผน
ไทยท่ีถ่ายทอดและพฒันาสืบต่อกนัมา รวมทั้งการแพทยแ์ผนไทยประยกุตด์ว้ย 
 “บุคลากรดา้นสาธารณสุข” หมายความวา่ ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุขและบุคคล
อ่ืนท่ีใหก้ารบริการสาธารณสุข 
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             “การเงินการคลงัรวมหมู่"  หมายความว่า  การเงินการคลงัท่ีประชาชนร่วมจ่ายเงินตาม
สดัส่วนความสามารถในการจ่าย ตามหลกัการเฉล่ียทุกขเ์ฉล่ียสุข โดยนาํเงินท่ีเก็บล่วงหนา้มาใชจ่้าย
ร่วมกนั  เพื่อจดัใหมี้บริการสาธารณสุขท่ีจาํเป็นต่อสุขภาพและการดาํรงชีวิตสาํหรับทุกคน 
             “สมชัชาสุขภาพ” หมายความว่า กระบวนการจดัประชุมท่ีใหทุ้กฝ่ายไดร่้วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้อย่างใชปั้ญญาและสมานฉันท ์โดยมีการจดัการอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม เพื่อนาํไปสู่
การมีสุขภาวะ 
 “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
 “คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา่ คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
 “เลขาธิการ” หมายความวา่ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
 “สาํนกังาน” หมายความวา่ สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
             “กรรมการบริหาร” หมายความว่า กรรมการบริหารสํานังานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ 
             “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
  
 มาตรา 4 ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม
พระราชบญัญติัน้ี และให้มีอาํนาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี
กฎกระทรวงนั้นเม่ือไดปัระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
หมวด 1 

ความมุ่งหมายและหลกัการ 
 

             มาตรา 5   สุขภาพเป็นศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 

             มาตรา 6   สุขภาพเป็นเป้าหมายสูงสุดของชุมชนและสังคม เป็นทั้งอุดมการณ์และเป็น
หลกัประกนัความมัน่คงของชาติ 

 มาตรา 7  ระบบสุขภาพตอ้งมุ่งเนน้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนทั้งมวล และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีกระบวนการพฒันา ศกัยภาพบุคคล 
ครอบครัว  ชุมชน  สภาพแวดลอ้มและสงัคมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อประโยชน์สุขของการอยูร่่วมกนั 
 ระบบสุขภาพตามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็นระบบท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ี 

(1) มีศีลธรรม  คุณธรรม  และจริยธรรม 
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(2) เคารพในสิทธิ คุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์และนาํไปสู่ความเท่าเทียมกนั 
(3) มีโครงสร้างครบถว้น และมีการทาํงานท่ีสมัพนัธ์และเช่ือมโยงกนัอยา่งมีบูรณาการ 
(4) มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ควบคุมค่าใชจ่้ายได ้ตรวจสอบได ้และรับผิดชอบร่วมกนั

อยา่งสมานฉนัท ์
(5) มีปัญญาเป็นพื้นฐาน  เรียนรู้และพฒันาไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต

และสงัคม รวมทั้งพึ่งตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมและยัง่ยนื 
 

หมวด 2 
สิทธิ หน้าที ่และความมั่นคงด้านสุขภาพ 

------------------ 
ส่วนที ่1 

สิทธิด้านสุขภาพ 
  
 มาตรา 8  บุคคลมีสิทธิในการดาํรงชีวิตในส่ิงแวดล้อมและสภาพแวดล้อม่ีเอ้ือต่อ
สุขภาพ 
 บุคคลมีสิทธิร่วมกนักบัรัฐและชุมชนในการทาํให้เกิดส่ิงแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสม  สมดุล  ปลอดภยั  มีคุณภาพ  และไดม้าตรฐานเพียงพอท่ีจะดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งปกติและ
ต่อเน่ืองอยา่งมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 มาตรา 9  สุขภาพของหญิง  ท่ีหมายถึงสุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบเจริญพนัธ์ุ
ของหญิงซ่ึงมีความจาํเพาะ ซับซ้อนและมีอิทธิพลต่อสุขภาพหญิงตลอดช่วงชีวิต ตอ้งไดรั้บการ
สร้างเสริม และคุม้ครองอยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม 
 สุขภาพของเด็ก  คนพิการ  คนสูงอายุ คนดอ้ยโอกาสในสังคมและกลุ่มคนต่าง ๆ ท่ีมี
ความจาํเพาะในเร่ืองสุขภาพตอ้งไดรั้บการสร้างเสริมและคุม้ครองอย่างสอดคลอ้งและเหมาะสม
ดว้ย 

 มาตรา 10  บุคคลมีสิทธิไดรั้บการคุม้ครองในขอ้มูลส่วนตวัดา้นสุขภาพไวเ้ป็นความลบั 
 การเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหน่ึงจะกระทาํมิได ้เวน้แต่ไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของ
ขอ้มูล หรือตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการนั้นบญัญติั 
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 มาตรา 11  บุคคลมีสิทธิในการปฏิบติัตามศาสนาบญัญติั หรือปฏิบติัพิธีกรรมตามความ
เช่ือถือของตน  แต่ตอ้งไม่เป็นการคุกคามต่อสุขภาพของบุคคลอ่ืนหรือส่วนรวม 

 มาตรา 12  บุคคลมีสิทธิรวมตวักนัจดัการบริการดา้นสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองในชุมชน
อยา่งย ัง่ยนื 

 มาตรา 13  บุคคลมีสิทธิเสมอกนัในการไดรั้บการบริการสาธารณสุขอย่างไม่ถูกเลือก
ปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินกาํเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือ
ความคิดเห็นทางการเมือง 
 บุคคลมีสิทธิไดรั้บบริการสาธารณะสุขท่ีมีความปลอดภยั มีคุณภาพ ไดม้าตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

 มาตรา 14  บุคคลมีสิทธิเสมอกนัในการรับการบริการสาธารณสุขท่ีจาํเป็นต่อสุขภาพ
และการดาํรงชีวิตจากรัฐอยา่งทัว่ถึง 
 ผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บบริการสาธารณสุขท่ีจาํเป็นต่อสุขภาพและการดาํรงชีวิตจากรัฐโดย
ไม่เสียค่าใชจ่้าย 
 บุคคลมีสิทธิไดรั้บการป้องกนัและขจดัปัจจยัท่ีคุกคามสุขภาพท่ีก่ออนัตรายร้ายแรง
อยา่งทนัต่อเหตุการณ์จากรัฐ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
 บุคคลอายเุกินหกสิบปีบริบูรณ์ คนดอ้ยโอกาส คนพิการ และคนท่ีสังคมควรช่วยเหลือ
เก้ือกลู มีสิทธิไดรั้บสวสัดิการดา้นสุขภาพจากรัฐ 
 สิทธิตามวรรคสอง  สามและส่ี  ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 บุคคลมีสิทธิได้รับการตรวจสุขภาพตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม ด้วยวิธีการท่ีเกิด
ประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

 มาตรา 15  เดก็  เยาวชน  และบุคคลในครอบครัว  มีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองจากการใช้
ความรุนแรงและจากการปฏิบติัท่ีเป็นการคุกคามต่อสุขภาพ 

 มาตรา 16  บุคคลมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองในการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพและรับ
การบริการสาธารณสุขอยา่งปลอดภยั มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพียงพอ 
มีอิสระในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์สุขภาพและบริการสาธารณสุข โดยรับตอ้งเปิดโอกาสและสร้าง
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โอกาสให้มีผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสาธารณสุขในประเภทเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันท่ี
หลากหลายเพื่อใหผู้บ้ริโภคเลือกได ้
 สิทธิท่ีจะได้รับความคุม้ครองตามวรรคหน่ึง ให้มีระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบ
ควบคุมการจาํหน่ายและการจดับริการ มีความเป็นธรรมในการทาํสัญญาเก่ียวกบัการบริโภคดา้น
สุขภาพรวมทั้งมีสิทธิเรียกร้องเพื่อชดเชยความเสียหายเม่ือไดรั้บความเสียหายจากการกระทาํหรือ
การละเวน้การกระทาํท่ีเป็นอนัตรายหรือคุกคามต่อสุขภาพของตน 

 มาตรา 17  บุคคลมีสิทธิไดรั้บรู้และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ อยา่งถูกตอ้งและ
เพียงพอจากวิทย ุโทรทศัน์ และส่ือสารสาธารณะอ่ืน ๆ 

 มาตรา 18  บุคคลมีสิทธิไดรั้บขอ้มูลดา้นสุขภาพในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตนเอง จากบุคลากร
ด้านสาธารณสุข หรือจากสถานพยาบาลท่ีดูแลตนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจท่ีจะรับหรือปฏิเสธบริการสาธารณสุขใด ๆ  หรือจะเลือกรับหรือปฏิเสธ
บริการเฉพาะประเภทในประเภทหน่ึงกไ็ด ้เวน้แต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนท่ีจาํเป็นแก่ชีวิต 
 บุคคลมีสิทธิเลือกท่ีจะขอความเห็นเก่ียวกับสุขภาพของตนเองจากผูเ้ช่ียวชาญหรือ
บุคลากรด้านสาธารณสุขคนอ่ืนท่ีมิได้เป็นผูใ้ห้บริการแก่ตน รวมทั้ งมีสิทธิในการขอเปล่ียนผู ้
ใหบ้ริการและสถานพยาบาลได ้
 บุคคลมีสิทธิไดรั้บขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอก่อนตดัสินใจร่วมหรือถอน
ตวัจากการเป็นผูถู้กทดลองในการวิจยัของบุคลากรดา้นสาธารณสุข 

 มาตรา 19  บุคคลมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือรีบด่วนจากบุคลากรดา้นสาธารณสุขโดย
ทนัทีตามความจาํเป็น ในกรณีท่ีบุคคลนั้นอยูใ่นภาวะท่ีเส่ียงอนัตรายถึงชีวิต โดยไม่คาํนึงว่าบุคคล
จะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่กต็าม 

 มาตรา 20  บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิไดรั้บรู้และเขา้ถึงขอ้มูลในความครอบครอง
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รอ่ืน ๆ ของรัฐหรือ
เอกชนท่ีอาจกระทบต่อสุขภาพของตนและของชุมชนตน ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการนั้นกาํหนด 

 มาตรา 21  บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมใน
กระบวนการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ 
 บุคคลหรือคณะบุคคลมิสทธิได้รับข้อมูล คาํช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือองค์กรอ่ืน ๆ ของรัฐ  ก่อนการ
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อนุญาตหรือการดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของ
ชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเร่ืองดงักล่าว 

 มาตรา 22  บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิเขา้ร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ี
รัฐในการปฏิบติัราชการทางการปกครอง ในกรณีท่ีมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ  
 บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือองคก์รอ่ืน ๆ ของรัฐ ให้รับผิดชอบการกระทาํหรือการละเวน้การ
กระทาํของขา้ราชการ พนักงานหรือลูกจา้งของหน่วยงานนั้นท่ีมีผลเป็นอนัตรายหรือคุกคามต่อ
สุขภาพ ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

 มาตรา 23  บุคคลมีสิทธิได้รับความคุม้ครองในด้านการศึกษา วิจยั การทาํงานทาง
วิชาการ รวมทั้งการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นสุขภาพ  ท่ีไม่ละเมิดต่อบุคคลอ่ืนและไม่เป็นผลเสียหาย
แก่ส่วนรวม 

 มาตรา 24  บุคคลมีสิทธิในการแสดงความจาํนงท่ีจะปฏิเสธการรักษาพยาบาลท่ีเป็นไป
เพียงเพื่อการยดึการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิตตนเอง เพื่อการตายอยา่งสงบและมีศกัด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย ์
 การแสดงความจาํนงตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขท่ี
กาํหนดในกฎกระทรวง 

ส่วนที ่2 
หน้าทีด้่านสุขภาพ 

 
 มาตรา 25  บุคคล ครอบครัวและชุมชนมีหนา้ท่ีสร้างเสริมสุขภาพของตนเองและคนใน
ชุมชนตนเอง และตอ้งรับผดิชอบต่อการกระทาํท่ีทาํใหเ้กิดปัจจยัท่ีคุกคามสุขภาพ 

 มาตรา 26  บุคคล ครอบครัว  ชุมชนและรัฐมีหนา้ท่ีร่วมกนัอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู  บาํรุงรักษา
จารีต ประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
สุขภาพ 
 รัฐมีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม สงวน บาํรุงรักษาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล  คุม้ครองคุณภาพ
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ส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน  ตลอดจนควบคุมและกาํจดัและกาํจดัปัจจยัท่ีคุกคาม
สุขภาพ 
 มาตรา 27    รัฐมีหนา้ท่ีดาํเนินการต่าง ๆ เพ่ือสร้างโอกาส ปกป้อง คุม้ครองและจดัการ
เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชน ให้ความสาํคญักบันโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและตอ้ง
รับผิดชอบต่อการขจดัปัจจยัท่ีคุกคามสุขภาพประชาชนจากนโยบายสาธารณะหรือการดาํเนินการ
ของรัฐหรือองคก์รอ่ืน ๆ ดว้ย 
 การดาํเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้มีกระบวนการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพจาก
นโยบายสาธารณะ  เพื่อป้องกนัและควบคุมปัจจยัท่ีคุกคามสุขภาพ  และดาํเนินการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดตลอด
กระบวนการ 

 มาตรา 28  รัฐมีหนา้ท่ีส่งเสริม  สนบัสนุน  การจดัระบบงานและกระบวนการยติุธรรม  
การพฒันาทางการเมือง  และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อใหเ้กิดผลดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ  
ตลอดจนการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินเพื่อการพ่ึงตนเองในการสร้างเสริมสุขภาพและการจดับริการ
ดา้นสุขภาพ 

 มาตรา 29  รัฐมีหนา้ท่ีคุม้ครองและพฒันาเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวให้พน้
จากการกระทาํท่ีคุกคามสุขภาพ ส่งเสริม และสนบัสนุนการพฒันาสุขภาพของบุคคลเพ่ือสร้างความ
เป็นปึกแผน่ของครอบครัว และความเขม้แขง็ของชุมชน 

 มาตรา 30  รัฐมีหน้าท่ีจดัและส่งเสริมให้มีการจดับริการดา้นสุขภาพ และการบริการ
สาธารณสุขท่ีไดม้าตรฐาน  ปลอดภยั มีประสิทธิภาพ ให้บริการไดอ้ย่างทัว่ถึง  เป็นธรรม และ
ประชาชนมีทางเลือก  โดยกาํกบัดูแลให้เป็นไปอย่างสอดคลอ้งกบัระบบสุขภาพท่ีพึงปะสงคต์าม
มาตรา 7 

 มาตรา 31  รัฐมีหน้าท่ีดาํเนินการให้มีการกระจายรายไดอ้ย่างเป็นธรรม  จดัระบบถือ
ครองท่ีดินและการใช้ท่ีดินอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมการมีงานทาํ  คุม้ครองแรงงาน  โดยเฉพาะ
แรงงานเด็กและแรงงานหญิง   พัฒนาด้านการศึกษาและสร้างโอกาสท่ีเป็นธรรม   พัฒนา
สภาพแวดลอ้ม  ท่ีอยูอ่าศยั  และอ่ืน ๆ เพื่อใหป้ระชาชนมีอาชีพ มีรายได ้มีปัจจยัพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อ
สุขภาพและการดาํรงชีวิตท่ีพึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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ส่วนที ่3 
ความมั่นคงด้านสุขภาพ 

 มาตรา 32  รัฐ  ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ชุมชน  ครอบครัวและบุคคล มีหนา้ท่ีร่วมกนัใน
การส่งเสริม สนบัสนุน ปกป้อง พิทกัษรั์กษาเพื่อคุม้ครองความมัน่คงดา้นสุขภาพ รวมทั้งการแกไ้ข
ลดและขจดัเง่ือนไขท่ีมีผลเสียต่อความมัน่คงดา้นสุขภาพดว้ย 

 มาตรา 33  ความมัน่คงดา้นสุขภาพจะตอ้งครอบคลุมในเร่ืองต่าง ๆ อยา่งนอ้ย ดงัน้ี 
(1) ความมัน่คงทางสังคม  หมายรวมถึงการท่ีประชาชนดาํรงชีวิตอย่างมีความสุข  มี

ชีวิตท่ียืนยาวอยา่งมีคุณภาพ มีครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเขม้แขง็  สังคมสงบสุข  มีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น  มีความเอ้ืออาทร  ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั โดยไม่มีการกีดกนัแบ่งแยก
ของคนในสงัคม 

(2) ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  หมายรวมถึงการท่ีประชาชนมีอาชีพมัน่คง  มีรายได้
เพียงพอในการดาํรงชีวิต  โดยมีปัจจยัพื้นฐานท่ีเพียงพอในการพึ่งตนเอง ลดช่องว่างระหว่างคนรวย
และคนจน 

(3) ความมัน่คงทางโครงสร้างพื้นฐาน  หมายรวมถึงการมีระบบการศึกษา  ระบบ
บริการดา้นสุขภาพ  ระบบการคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค  ระบบส่ือสารโทรคมนาคม
เพื่อมวลชน  ระบบผงัเมือง  ระบบพลงังาน  และอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 

(4) ความมัน่คงทางทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หมายรวมถึงการท่ีมีการอนุรักษ ์ พฒันา
คุม้ครอง  บาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการใชป้ระโยชน์ร่วมกนัอย่างเป็น
ธรรมและยัง่ยนื 

(5) ความมัน่คงในการเขา้ถึงและไดรั้บบริการสาธารณสุขท่ีจาํเป็นต่อสุขภาพและการ
ดาํรงชีวิต 

(6) ความมัน่คงทางการเมือง หมายรวมถึงการใชอ้าํนาจรัฐ การกาํหนดนโยบาย การ
บริหารประเทศมีความชอบธรรม สุจริต  โปร่งใสและตรวจสอบได ้โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
รวมทั้งการมีนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

(7) ความมั่นคงท่ีเ ก่ียวกับความยุติธรรม  หมายรวมถึงการมีระบบยุติธรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  เพื่อสร้างความเป็นธรรมโดยเสมอกนั 

(8) ความมั่นคงท่ีเก่ียวกับการวิจัยและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
สุขภาพ หมายความถึงการดาํเนินการท่ีไม่กระทบกบัสุขภาพของประชาชน ชุมชนและสังคมมี
จริยธรรมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
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(9) ความมัน่คงท่ีเก่ียวกบัความเช่ือ ศาสนา ประเพณีและวฒันธรรม หมายรวมถึงการ
เคารพในความแตกต่างดา้นสิทธิ  เสรีภาพของบุคคลและชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัความเช่ือ ศาสนา 
ประเพณี และวฒันธรรมต่าง ๆ 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ – นามสกลุ นางสาวณติัยา  กรกมล 
ประวติักาศึกษา ปริญญาตรี  นิติศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา  พ.ศ. 2542 
 ใบอนุญาตวา่ความรุ่นท่ี 18  สภาทนายความ   
 ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา พ.ศ. 2545 
 ปริญญาโท  นิติศาสตรมหาบณัฑิต   
 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา  พ.ศ. 2548 
ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานปัจจุบนั ทนายความ   
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