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พัชร ีพชิณุษากร

บทคัดยอ 

มาตรการบังคับเพื่อใหลูกจางเขาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และฉีดวัคซีนปองกันโรคไดถูกนํามาใช

โดยฝายบริหารจัดการแรงงานเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกจางในสถานประกอบการ 

อยางไรก็ตาม มาตรการเหลานี้ทําใหเกิดประเด็นคําถามตาง ๆ ในทางกฎหมาย บทความนี้ไดศึกษา

ถึงขอพิจารณาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการนํามาตรการบังคับดังกลาวมาใชโดยนายจางในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรตลอดจนแนวทางที่ออกโดยหนวยง านที่เกี่ยวของ เนื่องจาก

ทั้งสองประเทศนี้มีผู ติดเชื้อจํานวนมากและไดมีการระดมฉีดวัคซีนปองกันโรคใหแกประชากร

ในประเทศกอนประเทศไทย ดังนั้น ขอควรพิจารณาในทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจึงอาจนํามาปรับใช

ใหเปนประโยชนตอการบริหารแรงงานในประเทศไทย

ผลการศึกษา พบวา คําสั่งบังคับตรวจหาเชื้อโควิด-19 หรือฉีดวัคซีนจะสมเหตุสมผลและชอบดวย

กฎหมายหรือไมขึ้นอยูกับบริบทของธุรกิจ ตําแหนงงานและที่ตั้งของสถานประกอบการ นอกจากนี้ 

การเลือกใชวิธีการบังคับใหลูกจางฉีดวัคซีนมีความเสี่ยงที่จะไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากยังมี

ปจจัยเกี่ยวกับกฎหมายและความไมแนนอนอีกหลายประการเกี่ยวกับวัคซีน ดังนั้น นายจาง

ควรพิจารณาไตรตรองกอนออกมาตรการบังคับดังกลาว สําหรับการขอเอกสารการตรวจโรคหรือ

แสดงการรับวัคซีน นายจางอาจขอรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับขอมูลสุขภาพดังกลาวไดโดยอาจ

อางอิงฐานเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะดานการสาธารณสุขหรือการปฏิบัติตาม

กฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติขอมูลสวนบุคคล นอกจากนี้ บทความนี้ยังไดรวบรวม

ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางใหแกฝายบริหารจัดการแรงงานเพื่อลดผลกระทบและความเสี่ยง

ในทางกฎหมายกอนออกมาตรการเพื่อปองกันโรคโควิด-19

คําสําคัญ: การระบาดใหญโรคตดิเชือ้โควดิ-19 ขอพจิารณาทางกฎหมายสาํหรบัการบรหิารแรงงาน

 มาตรการบังคับเพื่อตรวจโควิด-19 มาตรการบังคับฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ขอมูล

 สุขภาพที่ไดรับความคุมครอง
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Abstract

Mandatory COVID-19 testing and vaccination in workplace are implemented by 

human resource management to ensure the health and safety of all employees 

in the workplaces. However, there are several legal issues surrounding those 

testing and vaccination. This paper studies on both legal considerations arising 

from implementing those measures by employers in the United States and United 

Kingdom as well as guidelines issued by the government agencies due to a high 

COVID-19 infection rate and faster vaccine rollout timeline. Hence, the studied 

legal considerations can be beneficial to HR management in Thailand in dealing 

with COVID-19 in workplace.

According to the studies, whether a mandatory COVID-19 testing or vaccination 

would be deemed reasonable and lawful depends upon the business, job-position 

and workplace setting involved. Due to several legal and uncertainty factors 

regarding COVID-19 Vaccination, a mandatory approach may potentially be

a risky one; therefore, an employer should be cautious before adopting a hardline 

mandatory vaccination policy. However, an employer may consider the public 

health and employment condition as a lawful basis (according to Thai Personal 

Data Protection Act) to acquire employee’s COVID-19 test result or a proof of 

vaccination. Moreover, this paper encompasses the guidelines for HR management 

to mitigate potential legal risks before issuing any COVID-19 prevention measures.

Keywords: COVID-19 pandemic, legal consideration for HR management, 

 mandatory COVID-19 testing, mandatory vaccination, protected

 health information
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พัชร ีพชิณุษากร

บทนํา

หลงัจากการระบาดไปทัว่โลกของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 Pandemic) ทาํให

หลายประเทศ เรงการฉดีวคัซนีใหแกประชาชนของ

ตนเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นตอเศรษฐกิจ

และสังคม ยิ่งจํานวนผูติดเชื้อนอยลงก็จะชวยให

ธุรกิจสามารถกลบัมาดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ไดเร็วยิ่งขึ้น ดังน้ัน ในภาคธุรกิจจึงมีการจัดให

ลูกจางไดรับการฉีดวัคซีนเพื่อปองกันการระบาด

ในสถานที่ทํางานและดูแลสวัสดิภาพของลูกจาง

ในองคกร อยางไรก็ตาม เปนที่ทราบกันดีวา วัคซีน

หลายชนิดที่ใชฉีดกันในปจจุบันเกิดจากการพัฒนา

วัคซีนของบริษัทตาง ๆ  ที่มีขอจํากัดดานระยะเวลา

ในการพฒันาวคัซนี เน่ืองจากจําเปนตองรบีนําออก

มาใช ดังน้ัน วัคซีนบางชนิดจึงไดรับอนุญาตขึ้น

ทะเบยีนแบบฉกุเฉนิ (Emergency Use Authority: 

EUA) เพื่อนํามาใชในเหตุการณฉุกเฉินทางดาน

สาธารณสุข (Public Health Emergency) ซึ่ง

อาจทําใหเกิดความกังวลใจในเร่ืองความปลอดภัย

ของวัคซีน ดังน้ัน แมนายจางจะมีความตองการ

ฉีดวัคซีนใหแกลูกจางในองคกรใหไดมากและ

รวดเร็วที่สุด นายจางก็อาจจะพบกับลูกจางบาง

กลุมที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีน ไมวาจะมีสาเหตุจาก

ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีน หรือ

ความเชื่อทางศาสนา เปนตน บางสถานประกอบ

การจึงออกมาตรการตาง ๆ เพื่อบังคับใหลูกจาง

เขารับการฉีดวัคซีน หรือออกขอกําหนดใหลูกจาง

ตองเขารับการตรวจโควิดหรือแสดงผลการตรวจ

โรคกอนเขาสูสถานประกอบการ ดังน้ัน การนํา

มาตรการตาง ๆ มาใชในองคกร นายจางหรือฝาย

บรหิารแรงงานควรใชความระมัดระวงัหรือคาํนึงถึง

ความเสีย่งในทางกฎหมาย เน่ืองจากบางมาตรการ

อาจเปนการละเมิดตอสิทธิในทางกฎหมายของ

ลูกจางและทําใหเกิดขอพิพาทดานแรงงานได ทั้งนี้ 

การศกึษาปญหาทีเ่ก่ียวกับการออกมาตรการบงัคบั

ตรวจเชื้อโควิด-19 หรือฉีดวัคซีนของนายจางใน

ตางประเทศทาํใหเห็นถึงประเดน็ทางกฎหมายทีน่า

สนใจ ตลอดจนขอแนะนําในการบรหิารแรงงานเพือ่

ลดความเสี่ยงในทางกฎหมายที่ออกโดยหนวยงาน

รัฐที่เก่ียวของจะเปนประโยชนตอการนํามาปรับ

ใชใหเหมาะสมและเปนแนวทางสําหรับการออก

มาตรการตาง ๆ ของนายจางไทย

 ทั้งน้ี ประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราช

อาณาจักรเป นประเทศกรณีศึกษาที่น าสนใจ

เน่ืองจากเปนประเทศทีม่ตีวัเลขผูตดิเชือ้เปนจํานวน

มาก มาตรการตาง ๆ  เพือ่รักษาความปลอดภัยและ

สุขอนามัยใหแกคนทํางานและสถานประกอบการ

จึงไดถูกนํามาใช โดยมาตรการที่ไดนํามาศึกษา

มี 3 หัวขอ ดังนี้ 

1. การบงัคบัลูกจางตรวจหาเชือ้โควดิ-19

 (Mandatory COVID-19 Testing)

ไมวาจะเปนนายจางในประเทศสหรัฐอเมริกา

หรือสหราชอาณาจักร นายจางมีหนาทีต่ามกฎหมาย

ที่จะตองจัดสรรใหสถานประกอบการมีความ

ปลอดภัยและสุขอนามัยแกผูปฏิบัติงาน กลาวคือ 

นายจางในสหรฐัอเมรกิาจะตองปฏิบตัติามกฎหมาย 

the Federal Occupational and Safety Health 

Administration (OSHA) สวนนายจางในสหราช

อาณาจักรจะตองปฏิบัติตาม the Health and 

Safety at Work Act of 1974 มาตรการปองกัน

โรคระบาด เชน การตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 
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(COVID-19 virus screening test) หรือกําหนด

ใหลูกจางแสดงเอกสารผลการตรวจเชื้อกอนเขา

สถานประกอบการจึงได  ถูกนํามาใช ในสถาน

ประกอบการ ทั้งน้ี เน่ืองจากเปนที่ทราบกันดีวา 

ผูติดเชื้อโควิด-19 บางรายไมแสดงอาการ และ

หลายตําแหนงงานไมสามารถทําจากที่บานได 

(Work from home) ประเด็นเหลาน้ีจึงนํามาสู

ปญหาในทางกฎหมายวาแทจริงแลวนายจางหรือ

สถานประกอบการมีอํานาจกําหนดใหลูกจางตรวจ

หาเชื้อโรคโควิดไดมากนอยเพียงใด

 สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ในปจจุบันยัง

ไมมีกฎหมายระดับสหพันธรัฐใหอํานาจนายจางไว

อยางชดัเจนในการทีจ่ะบงัคบัลกูจางได แตอยางไร

ก็ตาม คณะกรรมการ Equal Employment 

Opportunity Commission (EEOC) ซึ่งมีหนาที่

ดูแลโดยตรงเก่ียวกับการจางงานไดออกแนวทาง

ใหนายจางสามารถกําหนดใหลูกจางเขารับการ

ตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ไดหากนายจางปฏิบัติ

ตามกฎหมาย the American With Disabilities 

Act (ADA) กลาวคือ นายจางจะตองพิสูจนวาการ

ตรวจสขุภาพน้ันเก่ียวของกับการทาํงานของลกูจาง 

(Job-related) และสอดคลองกับความจําเปนทาง

ธุรกิจ
1
 (Consistent with a business necessity) 

ซึง่จากแนวทางของคณะกรรมการ EEOC แลวโรค

ระบาดโควดิ-19 ถือเปนภัยคกุคามโดยตรง (Direct 

threat) ตอความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูอื่น

ในสถานประกอบการซึง่สอดคลองกับแนวทางของ

ศูนยควบคุมและปองกันโรคของสหรัฐ (Centers 

for Disease Control and Prevention; CDC) 

 อยางไรก็ตาม หากลูกจางปฏิเสธการเขารับ

การตรวจโควดิ-19 โดยอางเหตผุลทางดานสขุภาพ

ตามกฎหมาย ADA หรือดานความเชื่อทางศาสนา

ตามกฎหมายสิทธิพลเมือง Title VII of the Civil 

Rights Act นายจางมีหนาที่ที่จะตองจัดใหมีการ

อํานวยความสะดวกที่เหมาะสม (Reasonable 

accommodation) เพื่อใหลูกจางน้ันสามารถเขา

ทํางานได ยกเวนการกระทําดังกลาวจะกอใหเกิด

ภาระหนักเกินควรแกนายจาง (Undue hardship) 

 สําหรับประเทศสหราชอาณาจักร กอนที่

นายจางจะออกมาตรการบงัคบัเพือ่ใหลกูจางตรวจ

หาเชื้อ นายจางจะตองพิสูจนไดวา การตรวจหา

เชื้อโรคโควิด-19 น้ันมีความจําเปนและไดสัดสวน 

(Necessary and proportionate) เชน ลูกจางมี

อาการของโรค หรอืเปนผูสมัผัสใกลชดิกับผูตดิเชือ้ 

เปนตน หากลูกจางไมยินยอม นายจางอาจลงโทษ

ทางวินัยแกลูกจางที่ปฏิเสธได เน่ืองจากนายจาง

มสีทิธิโดยชอบธรรมตามกฎหมายทีจ่ะปกปองธุรกิจ

ของตนและหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดใหมี

สภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยแกลูกจาง

รายอื่น แตทั้งนี้หากลูกจางไมมีอาการเกี่ยวกับโรค

ปรากฏ และลูกจางไมตกลงยินยอมดวยในการ

ตรวจโรคน้ัน นายจางน้ันจําเปนจะตองมีเหตุผลที่

เหมาะสมเพียงพอโดยพิจารณาประเภทธุรกิจของ

นายจางและลักษณะงานของลูกจางน้ัน ตลอดจน

การบริหารจัดการความเสี่ยงไมสามารถกระทําได

ดวยวิธีการอื่นแลว ไมวาจะเปนการทํางานจากที่

บาน การเวนระยะหาง เปนตน ดงัน้ัน หากนายจาง

สามารถบริหารความเสี่ยงไดดวยวิธีอื่น การบังคับ

1 
29CFR§ 1630.14 (c) 
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ใหลูกจางเขาตรวจโควิด-19 ยอมไมสมเหตุสมผล

เพียงพอที่จะบังคับใหลูกจางเขาตรวจโรคได และ

หากนายจางลงโทษลูกจางหรือกระทําการใดเปน

เหตุใหลูกจางตองลาออก ลูกจางนั้นอาจเรียกรอง

คาเสยีหายจากการเลกิจางทีไ่มเปนธรรมได (Unfair 

dismissal) 

2. การบังคับฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 

 แกลูกจาง (Mandatory COVID-19 

 Vaccination)

 ในปจจุบัน รัฐบาลของทั้งประเทศสหรัฐ-

อเมริกาและสหราชอาณาจักรดําเนินการฉีดวัคซีน

ภายใตหลักความสมัครใจของประชาชน สําหรับ

ภาคธุรกิจ นายจางจะมีอํานาจบังคับใหลูกจางเขา

รับการฉีดวัคซีนไดหรือไมเพียงใด จึงตองอาศัย

การพจิารณาถึงกฎหมายแรงงานทีม่อียู แนวปฏิบตัิ

ของหนวยงานทีเ่ก่ียวของ ตลอดจนสญัญาจางงาน

หรือความตกลงที่เกิดขึ้นจากทั้งฝายนายจางและ

ลูกจาง

 จากการศึกษานายจางในสหรัฐอเมริกา

สามารถออกคําสั่งใหลูกจางเขารับการฉีดวัคซีน

ปองกันโควดิ-19 ได หากปฏิบัตติามกฎหมาย ADA 

ดังที่ไดวิเคราะหแลวในสวนของการตรวจหาเชื้อ

โควิด-19 อยางไรก็ตาม หากลูกจางปฏิเสธไม

ปฏิบัติตามคําสั่งแตลูกจางน้ันเปนกลุมบุคคลที่ได

รับความความคุมครองตามกฎหมายสิทธิพลเมือง

สหรัฐอเมริกา Title VII และกฎหมาย ADA เชน 

อางถึงความบกพรองทางกายหรอืสตปิญญา ตลอด

จนความเชื่อทางศาสนา ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือ

ตั้งครรภแลว นายจางมีหนาที่ตองจัดใหมีการ

อํานวยความสะดวกที่เหมาะสมใหแกกลุมลูกจาง

นี้
2
 เชน การใสหนากาก เวนระยะหางจากลูกจาง

รายอื่น ๆ  เปลี่ยนรอบเวลาการทํางาน หรือทํางาน

จากบาน เปนตน เวนเสยีแตการจดัใหมกีารอาํนวย

ความสะดวกน้ันจะทําใหนายจางตองรับภาระเกิน

สมควร นอกจากน้ี การกําหนดใหลกูจางฉดีวคัซนีน้ี

จะตองไมกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติ นอกจากน้ี 

นายจางจะตองพิจารณากฎหมายทองถ่ินดวย 

เ น่ืองจากในป จจุบันมีหลายมลรัฐที่ออกร าง

กฎหมายหามนายจางบังคับใหลูกจางตองเขารับ

การฉีดวัคซีน
3
 ยกตัวอยางเชน รัฐ Arkansas 

ออกกฎหมายหามการใช Vaccine passport เปน

เงื่อนไขในการจางงาน การเขาเมือง การเดินทาง 

การศึกษา หรือเพื่อการบริการ เปนตน

 สําหรับประเทศสหราชอาณาจักร ยังไมมี

กฎหมายใดใหอํานาจนายจางโดยตรงที่จะบังคับ

ใหลูกจางเขารับการฉีดวัคซีนได ดังนั้น นายจางใน

สหราชอาณาจักรจึงตองพิจารณาถึงหลักพื้นฐาน

ของสัญญาจางแรงงาน กลาวคือ นายจางยอมมี

อํานาจบังคับบัญชาหรือออกคําสั่งที่สมเหตุสมผล

2 
(EEOC),What You Should Know About Covid-19 and the ADA, the Rehabilitation Act, and the Other EEO Laws, 

 Press release 28-May-2021, Available at <https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-

 and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws>, accessed 28 May 2021. 

3 
(NASHP), State Lawmakers Submit Bills to Ban Employer COVID-19 Vaccines Mandates, Press release 28-May-2021, 

 Available at <https://www.nashp.org/state-lawmakers-submit-bills-to-ban-employer-vaccine-mandates/>, 

 accessed 28 May 2021. 
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และชอบดวยกฎหมาย (Reasonable and lawful 

instruction) ใหแกลูกจางปฏิบัติตาม จากการ

ศึกษาขอมูล การฉีดวัคซีนใหแกลูกจางจะถือวา

สมเหตสุมผลหรือไมจะตองพจิารณาถึงลกัษณะงาน

ของลูกจางนั้น เชน หากเปนกลุมบุคลากรทางการ

แพทย การฉดีวคัซนีอาจถือวาเปนความรบัผิดชอบ

ทางวิชาชีพ (Professional responsibility) หรือ 

Duty of care ที่จะตองฉีดวัคซีนเพื่อปองกันมิให

มีการแพรเชื้อแกผูรับบริการ การฉีดวัคซีนในกลุม

ผูปฏิบัติงานเฉพาะเชนน้ีอาจถือวาสมเหตุสมผล 

ยกตัวอยางเชน แนวปฏิบัติของโรงพยาบาลใน

ประเทศสหราชอาณาจักรทีแ่พทยจะตองไดรบัการ

ฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีเพื่อปองกันการแพรเชื้อ

ตอใหกับคนไข แนวทางนี้จึงไดรับการเสนอวาอาจ

นํามาใชกับกรณีการฉีดวัคซีนโควิดใหแกแพทย

หรือกลุมบุคลากรทางการแพทย
4
 แตสําหรับบาง

ตําแหนงงานที่ไมไดพบปะกับใคร การบังคับใหฉีด

วัคซีนอาจถือไมไดวาสมเหตุสมผล 

 สิ่งที่ตองพิจารณาตอ คือ หากลูกจางปฏิเสธ

ไมเขารับการฉีดวัคซีน นายจางจะลงโทษทางวินัย

ไดหรือไม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเหตุผลของลูกจางที่นํามา

หักลาง เชน ลูกจางอางถึงขอจํากัดดานสุขภาพ 

ยกตัวอยางเชน กลุมที่มีโรคประจําตัว หรือ กลุม

หญิงตั้งครรภเน่ืองจากยังไมมีการทดลองอยาง

เพียงพอในประชากรกลุมน้ี หรือ ลูกจางบางราย

อาจมีความเชื่อทางศาสนา เปนตน เหตุผลเหลานี้

ถือเปนขอพิจารณาทางกฎหมายเพื่อใหนายจาง

ควรระมัดระวังในการลงโทษทางวินัย เน่ืองจาก

กลุมบุคคลเหลาน้ีอาจนํามาเป นขอเรียกรองทาง

กฎหมายจากการถูกเลอืกปฏิบตัไิด แตถานายจางมี

เหตผุลและน้ําหนักทีเ่พยีงพอ แลวลกูจางยงัปฏิเสธ

ไมปฏิบัติตาม นายจางก็อาจพิจารณาลงโทษทาง

วินัยไดซึ่งจะตองพิจารณาเปนรายกรณีไป

3. การขอเอกสารหรือเรียกใหลูกจาง

 เปดเผยขอมูลสุขภาพ

 สําหรับการขอใหลูกจางเปดเผยขอมูลผล

การตรวจหาเชื้อหรือแสดงเอกสารรับรองการฉีด

วัคซีน นายจางในสหรัฐอเมริกาจะตองปฏิบัติตาม

กฎหมาย ADA ซึ่งถือเปนขอมูลสุขภาพที่ไดรับ

ความคุมครองโดยนายจางจะตองเก็บรักษาไวเปน

ความลับ และจัดเก็บแยกไวตางหากจากขอมูล

สวนบุคคลทั่วไปของลูกจาง ตลอดจนปฏิบัติตาม

กฎหมายทองถิ่น ยกตัวอยางเชน the California 

Consumer Act ของรัฐแคลิฟอรเนียกําหนดให

นายจางจะตองแจงในขณะทีท่าํการจัดเก็บ (Notice 

at collection) ใหลูกจางทราบวาขอมูลอะไรที่จะ

ถูกจัดเก็บบางและจุดประสงคของการนําขอมูล

ดังกลาวไปใช 

 สวนนายจางในสหราชอาณาจักรมีหนาที่

ปฏิบัติตามกฎหมาย GDPR และกฎหมาย Data 

protection Act of 2018 ของสหราชอาณาจักร

ซึง่ถือวาขอมูลสขุภาพของลกูจางเปนขอมูลออนไหว

เปนพิเศษ (Special category personal data) 

ที่จะตองไดรับการปกปอง ดังน้ัน นายจางจึงตอง

4 
Jane Mann and Ed Livingstone, Is “No Jab, No Job” Lawful? Can employers compel staff to be vaccinated 

 at work? Your Question Answered, Available at <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f800d3a1-

 66f9-456b-a888-d42d9752d331>, accessed 17 March 2021.
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ทําการประเมินผลกระทบจากขอมูลสวนบุคคล 

(Data protection impact assessment: DPIA) 

กอนออกคําสั่งขอขอมูลดานสุขภาพ ทั้งน้ี คณะ

กรรมการ The Information Commissioner’s 

office (ICO) ไดออกแนวทาง
5
ไว โดยนายจางจะ

ตองตรวจสอบใหแนใจวา การประมวลผลการตรวจ

โรคซึง่เปนขอมลูออนไหวน้ันมคีวามจําเปนและไมมี

วิธีอื่นที่สมเหตุสมผลและกระทบกระเทือนตอสิทธิ

นอยไปกวาน้ีแลวที่จะชวยใหนายจางน้ันบรรลุ

เปาหมายในการปองกันการระบาดได ดังนั้น หลัก

สมเหตสุมผล เปนธรรม และไดสดัสวน (Reasonable,

fair, proportionate) จึงเปนหลักเกณฑที่สําคัญใน

การจัดเก็บขอมลูผลการตรวจโรคโควดิของลกูจาง 

อยางไรก็ตาม กอนนําลูกจางเขาทําการตรวจโรค 

นายจางจําปนตองใหขอมูลแกลูกจางที่สําคัญดวย 

เชน ขอมูลอะไรบางทีจ่ะถูกนําไปใช ใครจะสามารถ

เขาถึงขอมูลของลูกจางไดบาง ระยะเวลาการเก็บ

รักษาขอมูล ตลอดจนอะไรที่จะเกิดขึ้นกับลูกจาง

หลังจากที่ไดรับผลการตรวจ

 ทั้งน้ี นายจางในภาคเอกชนอาจอางฐาน

ประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย (Legitimate 

interests) ในการประมวลผลจากการตรวจโรค

โควิด-19 ของลูกจางไดโดยคณะกรรมการ ICO 

แนะนําฐานทีพ่อจะนํามาพจิารณาได คอื ฐานความ

จําเปนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายแรงงานของ

ผูควบคุมขอมูล (Employment law rights and 

obligations) เพื่อสรางสวัสดิการ ความปลอดภัย

แกลกูจางในสถานประกอบการ ตามมาตรา 9(2)(b) 

ของ GDPR และ Schedule 1, Part 1(1) of

the DPA 2018 หรอืฐานความจําเปนเพือ่ประโยชน

สาธารณะดานสาธารณสุข (Public interest in 

the area of public health) มาตรา 9(2)(i) และ 

Schedule 1, Part 1(3) of the DPA 2018 โดย

การอางฐานน้ีตามแนวทางของคณะกรรมการ ICO 

คือ กรณีที่นายจางไดมีส วนรวมกับภาครัฐใน

การชวยยบัยัง้การระบาดของโรคโดยจัดโปรแกรม

การตรวจโรคโควิดใหแกลูกจางและรายงานผล

การตรวจใหแกทางการ 

 สําหรับการขอเอกสารที่แสดงวาลูกจางได

รับการฉีดวัคซีนแลว เชน ใบรับรองการฉีดวัคซีน 

ก็อางอิงกฎหมายและแนวทางเดียวกัน กลาวคือ 

ความจําเปนในการรวบรวมหรือจัดเก็บ ตลอดจน

พิจารณาวานายจางสามารถใชวิธีการอื่นและ

ไดผลไมตางกันหรือไม ดังนั้น หากนายจางทําการ

บันทึกขอมูลสุขภาพเพียงเพื่อสังเกตการณ หรือ

เพื่อทําสถิติ การนั้นอาจยังไมมีเหตุผลที่ชอบธรรม

เพียงพอที่จะกระทําได นอกจากน้ี กลุมและชนิด

ของงานตามขอแนะนําของคณะกรรมการ ICO 

ก็เปนอีกปจจัยหน่ึงที่อาจนํามาพิจารณาถึงความ

ชอบธรรมในการเก็บบันทึกขอมูล กลาวคือ หาก

เปนกลุมอาชีพที่จะตองใหบริการหรือทํางานใน

สถานบริการดานสุขภาพ (Heath or social care 

setting) หรือมีโอกาสสัมผัสกับผูติดเชื้อ หรืออาจ

กอใหเกิดความเสี่ยงแกกลุมผูมีความเปราะบาง

ดานสุขภาพ (Clinical vulnerable individuals) 

ปจจัยเหลาน้ีอาจถือวามีน้ําหนักเพียงพอที่จะชวย

5 
(ICO), Data Protection and Coronavirus Information Hub: Testing, Available at <https://ico.org.uk/global/data-

 protection-and-coronavirus-information-hub/coronavirus-recovery-data-protection-advice-for-organisations/

 testing/#testing1>, accessed 17 March 2021.
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ใหนายจางสามารถบันทึกขอมูลการฉีดวัคซีนของ

ลูกจางได
6
 

บทวิเคราะหสําหรับนายจางในประเทศ

ไทยและขอเสนอแนะ

 นายจางในประเทศไทยมหีนาทีต่ามกฎหมาย

ที่จะตองจัดและดูแลสถานประกอบกิจการและ

ลูกจางใหมีสภาพการทํางานและสภาพแวดลอม

ในการทาํงานทีป่ลอดภัยและถูกสขุลกัษณะ
7
 ดงันัน้ 

นายจางจึงตองจัดใหมีมาตรการปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดตออันตรายในที่ทํางาน
8 
เชน 

นโยบายทํางานจากบาน (Work from Home:

WFH) และการเวนระยะหางทางสังคม แตทั้งนี้ใน

งานบางลกัษณะหรอืประเภทของธุรกิจอาจมคีวาม

ยากลําบากในการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว 

เชน อตุสาหกรรมสายการผลติอาหาร ธุรกิจบรกิาร

ดานสุขภาพและความงามทําใหมีความจําเปนตอง

มีพนักงานเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

และในบางกรณีไมอาจเวนระยะหางทางสังคม

ไดเน่ืองจากขอจํากัดในดานสถานที่ นอกจากน้ี 

มาตรการตรวจวัดอุณหภูมิก็อาจไมเพียงพอตอ

การคัดกรองโรคเน่ืองจากผู ติดเชื้อหลายราย

ไมแสดงอาการ ดงัน้ัน มาตรการตรวจหาเชือ้โควดิ-19

แกพนักงาน หรือการออกคําสั่งใหพนักงานเขารับ

การฉีดวัคซีน หรือแสดงเอกสารหรือใบรับรอง

การรับวัคซีนจึงเปนประเด็นที่ทําใหเกิดความกังวล

เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของลูกจาง

 เมือ่พจิารณาถึงความชอบธรรมของนายจาง

ในการออกคาํสัง่ดงักลาว พบวา ประเทศไทยยงัไมมี

กฎหมายใดใหอาํนาจแกนายจางอยางชดัเจนในการ

บังคับใหลูกจางเขาตรวจหาเชื้อโรคหรือรับการฉีด

วคัซนี ตลอดจนยงัไมมคีาํพพิากษาของศาลในเรือ่ง

ดังกลาวโดยตรงอันจะเปนแนวทางใหแกนายจาง

หรอืฝายบรหิารจัดการแรงงานปฏิบติัตามได ดงัน้ัน 

จึงตองอาศัยการพิจารณาจากขอกําหนดในสัญญา

จางแรงงานวาใหอํานาจนายจางไวโดยเฉพาะหรือ

ไม ซึ่งผูเขียนเชื่อวากอนที่จะมีการระบาดของโรค

ติดเชื้อนี้ สัญญาจางแรงงานที่ทํากันขึ้นกอนหนานี้ 

ยอมไมมีขอกําหนดใหอํานาจแกนายจางในเรื่อง

ดังกลาวไว ดังน้ัน จึงตองอาศัยการพิจารณาจาก

หลกักฎหมายแรงงานทัว่ไป กลาวคอื นายจางยอม

มอีาํนาจออกคาํสัง่แกลกูจางใหปฏิบติัตามได ตราบ

เทาที่คําสั่งของนายจางน้ันมีเหตุผลอันสมควรและ

ชอบดวยกฎหมาย เชน กรณีที่นายจางมีสถาน

ประกอบการตั้งอยูในเขตการระบาด หรือพบวา

ลกูจางอยูในกลุมเสีย่งหรอืสมัผัสใกลชดิกับผูตดิเชือ้

คําสั่งที่นายจางใหลูกจางเขาตรวจหาเชื้อโรคโควิด

กอนเขาสถานประกอบการยอมถือวาสมเหตสุมผล

และเปนธรรม เพือ่ปกปองธุรกิจและความปลอดภัย

ของลูกจางรายอื่น ๆ 

 ทั้งน้ี ผูเขียน พบวา มีคําพิพากษาที่พอจะ

นํามาพจิารณาได คอื คาํพพิากษาฎีกาที ่4962/2557 

คดีน้ีลูกจางถูกตรวจพบสารเสพติดในรางกาย แต

ลูกจางปฏิเสธผลการตรวจ นายจางจึงจัดใหมีการ

6
 (ICO), Vaccinations, Available at <https://ico.org.uk/global/data-protection-and-coronavirus-information-hub/

 coronavirus-recovery-data-protection-advice-for-organisations/vaccinations/>, accessed 17 March 2021

7
 มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554

8
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดรับการประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขใหเปนโรคติดตออันตรายลําดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติ

 โรคติดตอ พ.ศ. 2558
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พัชร ีพชิณุษากร

ตรวจสารเสพติดใหม แตลูกจางปฏิเสธการตรวจ

ตามทีน่ายจางไดใหโอกาส คดน้ีีศาลตดัสนิวาลกูจาง

ปฏิเสธการตรวจสอบหาสารเสพตดิโดยไมมเีหตผุล

อันสมควร การกระทําของลูกจางจึงเปนการฝาฝน

คาํสัง่อนัชอบดวยกฎหมายนายจางในกรณรีายแรง 

นายจางจึงมีสิทธิเลิกจางไดและไมถือวาเปนการ

กระทาํอนัไมเปนธรรมตอลกูจาง ดงัน้ัน หากลกูจาง

เปนผูสัมผัสกับผูติดเชื้อโควิด-19 หรือสงสัยวา

จะติดเชื้อแลวไมปฏิบัติตามคําสั่งที่นายจางใหเขา

ตรวจหาเชือ้โดยไมมเีหตผุลทีเ่พยีงพอ นายจางอาจ

ปฏิเสธไมใหลูกจางเขาสถานที่ทํางาน หรือลงโทษ

ทางวินัยไดโดยถือวาเปนการขัดคําสั่งอันชอบดวย

กฎหมายของนายจางได 

 อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา ผล

การตรวจเชื้อโควิด-19 ของลูกจางอาจมีความผิด

พลาดได เชน การแสดงผลลบที่ผิดพลาด (False 

negative COVID test) หรือขอเทจ็จรงิทีว่าแมผล

การตรวจอาจออกมาเปนลบแตก็ไมไดหมายความ

วาลูกจางน้ัน “ไมติดเชื้อ” เพราะผลลบดังกลาว

อาจหมายถึง ยัง “ไมพบเชื้อ” ก็ได นอกจากนี้ แม

ผลตรวจแสดงวาปลอดเชื้อก็เปนเพียงการแจง

สถานะปจจบุันของลูกจางเทานัน้ ไมไดหมายความ

วาลูกจางจะไมมีโอกาสติดเชื้ออีกตอไป ดังน้ัน 

การตรวจโควิดกอนเขาสถานประกอบการจึงเปน

มาตรการคัดกรองเบื้องตนเชนเดียวกับการตรวจ

วัดอุณหภูมิที่ใหผลในการปองกันไดในระยะสั้น

เทานั้น กลาวคือ นายจางจะตองกระทําการตรวจ

หาเชื้อของลูกจางไปเรื่อย ๆ หรือตรวจทุกคร้ังที่

ลูกจางเขาสถานประกอบการ ดวยเหตุผลที่กลาว

มา การออกคําสั่งใหลูกจางเขารับการฉีดวัคซีน

ปองกันโรคโควิด 19 จึงเปนมาตรการทางเลือกที่

ไดรับความสนใจจากนายจาง เน่ืองจากการฉีด

วัคซีนปองกันโรคโควิด-19 เปนสิทธิที่จะไดรับการ

บริการจากภาครัฐโดยไมมีคาใชจาย ในขณะที่การ

สั่งใหลูกจางตรวจหาเชื้อโรค ในบางกรณีนายจาง

อาจตองเปนผูออกคาใชจายในการตรวจ นอกจากน้ี 

การฉีดวัคซีนก็ใหผลเปนการปองกันโรคแกลูกจาง

เองและอาจปองกันการแพรระบาดไปยังผูอื่นได

ในระยะยาวมากกวา 

 ในปจจุบัน บริษัทหลายแหงสงเสริมการฉีด

วัคซีนใหแกลูกจางโดยยึดหลักตามความสมัครใจ 

แตก็อาจมีนายจางบางรายประสงคจะออกเปน

คําสั่งบังคับ ดังน้ัน คําสั่งของนายจางที่บังคับให

ลูกจางฉีดวัคซีนปองกันโรคจะชอบดวยกฎหมาย

หรอืไม จะตองพจิารณาถึงปจจัยตาง ๆ  ทีเ่ก่ียวของ

เปนรายกรณไีป ยกตวัอยางเชน เปนกลุมอาชพีทีจ่ะ

ตองใกลชิดกับกลุมเปราะบาง หรือคนจํานวนมาก 

เชน บคุลากรทางการแพทย ครอูาจารย หรอืปจจัย

เก่ียวกับสถานประกอบการ เชน ตั้งอยูในแหลง

ทีม่กีารระบาด ตลอดจนปจจัยเก่ียวกับลกัษณะงาน

ของลกูจางน้ัน เชน ลกูจางจะตองเดนิทางขามเมอืง

หรือเดินทางตางประเทศเปนประจําและการฉีด

วัคซีนเปนเง่ือนไขในการเขาเมือง เปนตน ดังน้ัน 

หากมีขอเท็จจริงดังที่กลาวมาประกอบกับนายจาง

ไมสามารถใชมาตรการอื่นมาทดแทนไดแลวหรือ

มาตรการอื่นไมเพียงพอตอการปองกันการระบาด 

คําสั่งของนายจางที่บังคับใหมีการฉีดวัคซีนก็อาจ

ชอบดวยกฎหมาย 

 อยางไรก็ตาม หากลกูจางมเีหตผุลเพยีงพอที่

จะปฏิเสธคาํสัง่แลวนายจางไดลงโทษทางวนัิยหรือ

เลกิจางลกูจางน้ัน นายจางอาจตองรบัผิดตอลกูจาง

ในฐานเลิกจางไมเปนธรรม ยกตัวอยางเชน กรณี



การบรหิารแรงงานในตางประเทศและขอเสนอแนะสําหรับนายจางในประเทศไทย: กรณกีารบังคับตรวจหา
เชื้อโควดิ-19 และการฉดีวัคซนีของลูกจางในองคกร 

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2564

78

ที่ลูกจางมีเหตุผลความจําเปนทางดานสุขภาพ 

มีโรคประจําตัว หรือลูกจางตั้งครรภ เปนตน ทั้งนี้

เน่ืองจากวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ยังมีสถานะ

เปนเพียงวัคซีนฉุกเฉินที่ยังอยูระหวางการทดลอง

ในเรื่องของประสิทธิภาพและผลขางเคียง รวมทั้ง

ยังไมไดมีการทดลองกับประชากรบางกลุมอยาง

เพียงพอ นอกจากน้ี เทคโนโลยีที่นํามาใชในการ

ผลิตวัคซีนบางชนิดยังเปนเทคโนโลยีใหมที่ไมเคย

มีการใชมากอน ปจจัยเหลาน้ีอาจมีผลกอใหเกิด

ความกังวลในการเขารับการฉดีวคัซนีและอาจเปน

เหตุผลที่มีนํ้าหนักเพียงพอที่ลูกจางจะปฏิเสธคําสั่ง

ของนายจาง ขอเท็จจริงอีกประการที่นายจางควร

คํานึงถึง คือ วัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ชวยลด

โอกาสความรุนแรงของโรคหรือปองกันการเสีย

ชีวิตเทานั้น ไมไดหมายความวาถาไดรับวัคซีนแลว

จะไมติดเชื้ออีก เน่ืองจากในปจจุบันยังไมมีวัคซีน

ชนิดใดที่มีประสิทธิผลเปนการปองกันโรคโควิด

ไดถึงรอยเปอรเซ็นต
9
 ตลอดจนคุณสมบัติในการ

ปองกันการแพรระบาด (Transmission) ตอไปยัง

บุคคลอื่นก็ยังไมมีหลักฐานทางการแพทยที่ชัดเจน 

และการฉดีวคัซนีก็ไมไดชวยปองกันโรคโควดิไดทกุ

สายพันธุ รวมทั้งแผนการฉีดวัคซีนของรัฐบาลไทย

ยังอยูในระยะแรกเทาน้ัน จึงหมายความวา การ

ฉีดวัคซีนยังไมครอบคลุมประชากรสวนใหญของ

ประเทศ ดังนั้น นายจางจึงควรพิจารณาถึงขอมูล

เหลาน้ีกอนออกคาํสัง่ใหลกูจางเขาฉดีวคัซนี เพราะ

แมกระทั่งรัฐธรรมนูญยังกําหนดใหบุคคลมีสิทธิ

ไดรับบริการสาธารณสุขจากรัฐ
10
 ดังน้ัน การฉีด

วคัซนีปองกันโรคเปนสทิธิของประชาชนมใิชหนาที่ 

ดวยเหตุผลที่กลาวมาทั้งหมด ผูเขียนจึงเห็นวา 

ณ สถานการณปจจุบันที่การบริหารจัดการวัคซีน

ยังอยูในระยะเริ่มตน ตลอดจนประสิทธิภาพของ

วคัซนีในมติขิองการปองกันการแพรระบาดตอไปยงั

บคุคลอืน่ยงัไมชดัเจนเพยีงพอ รวมถึงขอมลูเก่ียวกับ

ผลขางเคียงของวัคซีนยังอยูระหวางการศึกษา 

คาํสัง่ทีบ่งัคบัใหลกูจางฉดีวคัซนีจึงมคีวามเสีย่งทีจ่ะ

ไมชอบดวยกฎหมาย

 สําหรับการขอเอกสารแสดงผลการตรวจหา

เชือ้โควดิ-19 หรือใบรับรองการฉดีวคัซนีของลกูจาง

เพื่อเปนหลักฐานในการกลับเขาทํางานหรือเขา

สถานประกอบการถือเปนขอมลูสวนบคุคลทีม่คีวาม

ออนไหวเปนพเิศษซึง่ตองหามการเก็บรวบรวมตาม

มาตรา 26  ของพระราชบญัญตัคิุมครองขอมลูสวน

บุคคล พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ แมลูกจางใหความ

ยินยอมก็อาจไมเพียงพอสําหรับความชอบธรรมใน

การเก็บรวบรวมขอมลูสขุภาพของลกูจาง เน่ืองจาก

ความสัมพันธระหวางนายจางลูกจางโดยสวนใหญ

มักมีอํานาจตอรองที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม 

ผูเขยีนเห็นวาเน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 ซ่ึงเปนโรคติดตออันตราย หาก

นายจางประสงคจะเก็บรวบรวมเอกสารดังกลาว

โดยไมตองขอความยินยอมจากลูกจางน้ันอาจตอง

อาศัยขอยกเวนตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวน

บุคคลเพื่อใชเปนฐานในการอางอิง

 โดยขอยกเวนที่สอดคลองกับแนวทางของ

คณะกรรมการ ICO คือ การอางอิงฐานความ

จําเปนเพือ่ประโยชนสาธารณะดานการสาธารณสขุ

9
 (CDC), Science Brief: COVID-19 Vaccines and Vaccination, Updated May 27,2021, Available at < https://www.

 cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html>, accessed 27 May 2021

10
 มาตรา 47 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
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ตามมาตรา 26 (5) (ข) ของพระราชบัญญตัคิุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กลาวคือ ในกรณี

ที่มีโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดที่ตองเฝา

ระวังหรือเกิดขึ้นดังเชนสถานการณปจจุบัน สถาน

ประกอบการไทยมีหน าที่ จะต องปฏิบัติตาม

พระราชบญัญตัโิรคติดตอ พ.ศ. 2558
11
 ดังน้ัน การที่

นายจางเก็บรวบรวมขอมลูสขุภาพของลกูจาง โดย

เฉพาะอยางยิง่ในกรณีทีส่ถานประกอบการตัง้อยูใน

เขตพืน้ทีค่วบคมุตามประกาศของทางราชการ หรอื

พนักงานลูกจางอาศัยอยูในชุมชมที่มีการระบาด

จึงเปนการอาศัยอํานาจตามกฎหมายควบคุมโรค

ติดตอเพื่อประโยชนดานสาธารณสุข นอกจากน้ี 

ตามขอกําหนดพระราชกําหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 23
12
 ก็

กําหนดใหสถานประกอบการจะตองปฏิบัติตาม

ขอกําหนดอยางเครงครดั ยกตวัอยางเชน ในกรณีที่

ตองมีการจัดประชุมจะตองมีมาตรการปองกันโรค

เพื่อคัดกรองบุคคล เชน แสดงใบรับรองผลการ

ตรวจวาไมมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ดังน้ัน การ

เก็บรวบรวมผลสขุภาพดังกลาว สถานประกอบการ

จึงสามารถทําไดโดยอางฐานขอยกเวนนี้ไดเชนกัน 

 สําหรับขอยกเวนประการตอมาที่นายจาง

อาจพิจารณานํามาใชเปนฐานในการเก็บรวบรวม

ขอมูลสุขภาพของลูกจางได คือ การอางฐานความ

จําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคเก่ียวกับการคุมครองแรงงาน การ

ประกันสงัคม สวสัดกิารเก่ียวกับการรกัษาพยาบาล

ตาม มาตรา 26 (5) (ค) กลาวคือ เมื่อนายจางมี

หนาที่ตามกฎหมายแรงงานในการจัดใหสถาน

ประกอบการมีความปลอดภัย การเก็บรวบรวม

ขอมูลสุขภาพเพื่อตรวจคัดกรองลูกจางกอนเขา

สถานประกอบการ จึงอาจอางองิฐานขอยกเวนน้ีได 

ขอเสนอแนะ

 บทความน้ีมขีอเสนอแนะเพือ่เปนแนวทางให

แกนายจางหรือสถานประกอบการในการบริหาร

จัดการแรงงานในสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการออก

คําสั่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 และการฉีดวัคซีนของ

ลูกจางในองคกร ดังนี้

 1. นายจางหรือฝายบริหารแรงงานควรทํา

แบบประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) วา

การออกมาตรการบงัคบัใหลกูจางตรวจหาเชือ้โควดิ

หรือฉีดวัคซีนเปนมาตรการที่จําเปนและจะชวยให

จุดประสงคของการออกคําสั่งน้ันบรรลุผลไดจริง

หรือไม และมีวิธีหรือทางเลือกอื่นที่ชวยใหบรรลุ

วัตถุประสงคเดียวกันไดแตมีลักษณะที่กระทบตอ

สทิธินอยกวาน้ีหรือไม (Less intrusive alternatives)

ตลอดจนพิจารณาจากประเภทธุรกิจและลักษณะ

งานของลูกจาง สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 

ระดับความรุนแรงของสถานการณการระบาด

ในชวงที่นายจางมีคําสั่ง ประกาศ หรือความเห็น

จากหนวยงานทางราชการ 

 2. หากนายจางหรือฝายบริหารแรงงานมี

ความมัน่ใจวาคาํสัง่น้ันมเีหตผุลความจําเปนเพยีงพอ

11
 มาตรา 31 พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2538

12
 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
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กอนที่นายจางจะออกมาตรการบังคับตาง ๆ น้ัน 

นายจางควรแจงขอมูลที่โปรงใสและชัดเจนใหแก

ลูกจางไดทราบลวงหนา เชน กรณีการตรวจหา

เชื้อโควิด-19 ใครเปนผูออกคาใชจาย ตรวจดวย

วิธีการใด ผลของการปฏิเสธไมเขารับการตรวจ

การดําเนินการตอลูกจางหากผลตรวจแสดงวา

ลูกจางเปนผูติดเชื้อ เปนตน

 3. การแกไขสัญญาจาง สําหรับลูกจางเดิม 

นายจางหรือฝายบริหารอาจเจรจากับลูกจาง

ขอแกไขขอกําหนดในสัญญาจางแรงงานโดยให

อํานาจนายจางในการกระทําดังกลาวได แตทั้งน้ี 

หากลูกจางไมยินยอมดวยแลว ยอมไมสามารถขอ

แกไขสัญญาจางแรงงานได สวนลูกจางใหมที่ยัง

ไมไดทาํสญัญาจางแรงงาน นายจางหรอืฝายบรหิาร

ควรกําหนดใหอํานาจนายจางในเรื่องดังกลาวไวใน

สญัญา เพราะการอาศยัอาํนาจตามสญัญาจะดกีวา

ออกคาํสัง่โดยปราศจากอาํนาจเพราะในปจจุบนัยงั

ไมมีอํานาจตามกฎหมายใหอํานาจนายจางในเร่ือง

ดังกลาวไวอยางชัดเจน

 4. ในกรณทีีน่ายจางขอเอกสารแสดงผลตรวจ

หรือหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด

เพื่อเปนเง่ือนไขในการทํางาน การขอใหลูกจาง

แสดงเอกสารควรจํากัดเพียงเพื่อการเขาสูสถาน

ประกอบการโดยหลีกเลี่ยงการรวบรวมหรือเรียก

เก็บเปนหลักฐานจะชวยลดความเสี่ยงที่จะละเมิด

ตอขอมูลสวนบุคคลของลูกจางไดมากกวา ดังน้ัน 

หากลกูจางแสดงผลการตรวจหาเชือ้วาเปนลบหรอื

ไดรับการฉีดวัคซีนแลวก็ไมมีความจําเปนที่จะตอง

บันทึกหรือจดขอมูลดังกลาวตอไป อยางไรก็ตาม 

หากจําเปนตองบันทึกหรือจัดเก็บควรมีแนวทางที่

สอดคลองกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

เชน จํากัดกลุมบุคคลที่จะเขาถึงชอมูล เก็บขอมูล

และระยะเวลาในการเก็บเทาที่จําเปน เปนตน 

 5. กรณทีีน่ายจางประสงคจะเลกิจางลกูจาง

เน่ืองจากลูกจางปฏิเสธเขารับการตรวจโรคหรือ

ฉีดวัคซีน นายจางยังมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงานทีจ่ะตองจายเงินใหแกลกูจาง เชน 

สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา คาชดเชยจาก

การเลิกจาง หากโดยพฤติการณแลวลูกจางไมได

มีความผิดตามมาตรา 119 นอกจากน้ี อาจตอง

จายคาชดเชยจากการเลิกจางไมเปนธรรม ดังน้ัน 

แนวทางที่นายจางควรนํามาพิจารณา คือ การให

สิทธิประโยชนบางประการ (Incentives) ทดแทน

การออกคําสั่งบังคับลูกจาง เชน ใหวันลาหรือ

วันหยุดพักผอนเพิ่มเติมสําหรับกรณีที่ลูกจางเขา

โปรแกรมฉีดวัคซีนที่นายจางจัดให เปนตน

 6. ตราบใดที่ยังไมมีการจัดทําแนวปฏิบัติ 

หรือแนวทาง (Guidance) จากหนวยงานที่รับ

ผิดชอบโดยตรงดังเชนหนวยงานในสหรัฐอเมริกา

หรอืสหราชอาณาจักรทีอ่อกแนวทางใหแกนายจาง

โดยตรงสําหรับการบริหารแรงงานในชวงวิกฤติ

โควิด ฝายบริหารแรงงานในองคกรจึงควรศึกษา

ความเสี่ยงในทางกฎหมายที่เก่ียวของและออก

แนวทางปฏิบตัเิพือ่ใชภายในองคกรเองอนัจะทาํให

การนํามาตรการตาง ๆ  ไปใชภายในองคกรเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน ตลอดจนปรึกษาความเห็นจาก

หนวยงานทางราชการที่เกี่ยวของ
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