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ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง กําหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน
โดยที่พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๔ ใหกระทรวงแรงงานประกาศ
กําหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น ทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ กระทรวงแรงงานจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กําหนดชนิดของ
โรคซึ่ งเกิ ด ขึ้ น ตามลั กษณะหรือ สภาพของงานหรื อเนื่ อ งจากการทํ า งาน ลงวั น ที่ ๒ กุ ม ภาพั น ธ
พ.ศ. ๒๕๓๘
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ กําหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการ
ทํางานไวดังตอไปนี้
(๑) โรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมีดังตอไปนี้
๑) เบริลเลียมหรือสารประกอบของเบริลเลียม
๒) แคดเมียม หรือสารประกอบของแคดเมียม
๓) ฟอสฟอรัส หรือสารประกอบของฟอสฟอรัส
๔) โครเมียม หรือสารประกอบของโครเมียม
๕) แมงกานีส หรือสารประกอบของแมงกานีส
๖) สารหนู หรือสารประกอบของสารหนู
๗) ปรอท หรือสารประกอบของปรอท
๘) ตะกั่ว หรือสารประกอบของตะกั่ว
๙) ฟลูออรีน หรือสารประกอบของฟลูออรีน
๑๐) คลอรีน หรือสารประกอบคลอรีน
๑๑) แอมโมเนีย
๑๒) คารบอนไดซัลไฟด
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๑๓) สารอนุพันธฮาโลเจนของสารไฮโดรคารบอน
๑๔) เบนซีน หรือสารอนุพันธของเบนซีน
๑๕) อนุพันธไนโตรและอะมิโนของเบนซีน
๑๖) ซัลเฟอรไดออกไซด หรือกรดซัลฟูริค
๑๗) ไนโตรกลีเซอรีน หรือกรดไนตริคอื่น ๆ
๑๘) แอลกอฮอล กลัยคอล หรือคีโตน
๑๙) คารบ อนมอนนอกไซด ไฮโดรเจนไซยาไนด หรือสารประกอบของไฮโดรเจน
ไซยาไนด ไฮโดรเจนซัลไฟด
๒๐) อะครัยโลไนไตรล
๒๑) ออกไซดของไนโตรเจน
๒๒) วาเนเดียม หรือสารประกอบของวาเนเดียม
๒๓) พลวง หรือสารประกอบของพลวง
๒๔) เฮกเซน
๒๕) กรดแรที่เปนสาเหตุใหเกิดโรคฟน
๒๖) เภสัชภัณฑ
๒๗) ทัลเลียม หรือสารประกอบของทัลเลียม
๒๘) ออสเมียม หรือสารประกอบของออสเมียม
๒๙) เซลีเนียม หรือสารประกอบของเซลีเนียม
๓๐) ทองแดง หรือสารประกอบของทองแดง
๓๑) ดีบุก หรือสารประกอบของดีบุก
๓๒) สังกะสี หรือสารประกอบของสังกะสี
๓๓) โอโซน ฟอสยีน
๓๔) สารทําใหระคายเคือง เชน เบนโซควินโนน หรือสารระคายเคืองตอกระจกตา
เปนตน
๓๕) สารกําจัดศัตรูพืช
๓๖) อัลดีไฮด ฟอรมาลดีไฮดและกลูตารัลดีไฮด
๓๗) สารกลุมไดออกซิน
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๓๘) สารเคมี หรือสารประกอบของสารเคมีอื่น ซึ่งพิสูจนไดวามีสาเหตุเนื่องจากการ
ทํางาน
(๒) โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ
๑) โรคหูตึงจากเสียง
๒) โรคจากความสั่นสะเทือน
๓) โรคจากความกดดันอากาศ
๔) โรคจากรังสีแตกตัว
๕) โรคจากรังสีความรอน
๖) โรคจากแสงอัลตราไวโอเลต
๗) โรคจากรังสีไมแตกตัวอื่น ๆ
๘) โรคจากแสงหรือคลื่นแมเหล็กไฟฟา
๙) โรคจากอุณหภูมิต่ํา หรือสูงผิดปกติมาก
๑๐) โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพอื่น ซึ่งพิสูจนไดวามีสาเหตุเนื่องจากการทํางาน
(๓) โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางชีวภาพ ไดแ ก โรคติดเชื้อ หรือโรคปรสิตเนื่องจากการ
ทํางาน
(๔) โรคระบบหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางาน
๑) โรคกลุมนิวโมโคนิโอสิส เชน ซิลิโคสิส แอสเบสโทสิส ฯลฯ
๒) โรคปอดจากโลหะหนัก
๓) โรคบิสสิโนสิส
๔) โรคหืดจากการทํางาน
๕) โรคปอดอักเสบภูมิไวเกิน
๖) โรคซิเดโรสิส
๗) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
๘) โรคปอดจากอะลูมิเนียม หรือสารประกอบของอะลูมิเนียม
๙) โรคทางเดินหายใจสวนบนเกิดจากสารภูมิแพหรือสารระคายเคืองในที่ทํางาน
๑๐) โรคระบบหายใจอื่น ซึ่งพิสูจนไดวามีสาเหตุเนื่องจากการทํางาน
(๕) โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางาน
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๑) โรคผิวหนังที่เกิดจากสาเหตุทางกายภาพ เคมี หรือชีวภาพอื่น ซึ่งพิสูจนไดวามี
สาเหตุเนื่องจากการทํางาน
๒) โรคดางขาวจากการทํางาน
๓) โรคผิวหนังอื่น ซึ่งพิสูจนไดวามีสาเหตุเนื่องจากการทํางาน
(๖) โรคระบบกลามเนื้อและโครงสรางกระดูกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางานหรือสาเหตุจาก
ลักษณะงานที่จําเพาะหรือมีปจจัยเสี่ยงสูงในสิ่งแวดลอมการทํางาน
(๗) โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางานโดยมีสาเหตุจาก
๑) แอสเบสตอส (ใยหิน)
๒) เบนซิดีน และเกลือของสารเบนซิดีน
๓) บิสโครโรเมทธิลอีเทอร
๔) โครเมียมและสารประกอบของโครเมียม
๕) ถานหิน
๖) เบตา - เนพธีลามีน
๗) ไวนิลคลอไรด
๘) เบนซีนหรืออนุพันธของเบนซีน
๙) อนุพันธของไนโตรและอะมิโนของเบนซีน
๑๐) รังสีแตกตัว
๑๑) น้ํา มั น ดิ น หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ จากน้ํ า มั น ดิ น เช น น้ํ า มัน ถ า นหิ น น้ํา มั น เกลื อ แร
รวมทั้งผลิตภัณฑจากการกลั่นน้ํามัน เชน ยางมะตอย พาราฟนเหลว
๑๒) ไอควันจากถานหิน
๑๓) สารประกอบของนิกเกิล
๑๔) ฝุนไม
๑๕) ไอควันจากเผาไม
๑๖) โรคมะเร็งที่เกิดจากปจจัยอื่น ซึ่งพิสูจนไดวามีสาเหตุเนื่องจากการทํางาน
(๘) โรคอื่ น ๆ ซึ่ ง พิ สู จ น ไ ด ว า เกิ ด ขึ้ น ตามลั ก ษณะหรื อ สภาพของงานหรื อ เนื่ อ งจาก
การทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อภัย จันทนจุลกะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

