ระเบียบกรมเจาทา
วาดวยมาตรฐานการตรวจสุขภาพคนประจําเรือและการออกประกาศนียบัตรสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๔
------------------------------------ดวยกรมเจาทาซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการออกประกาศนียบัตรผูทําการในเรือ ตามขอบังคับ
กรมเจาทาวาดวยการฝกอบรม การสอบความรูและการออกประกาศนียบัตรผูทําการในเรือ พ.ศ. ๒๕๔๑
โดยกําหนดคุณสมบัติผูสมัครไวในขอ ๑๘ กําหนดใหผูที่จะขอออกหรือตออายุประกาศนียบัตรผูทําการ
ในเรือตองมีประกาศนียบัตรสุขภาพตามที่กําหนดไวในระเบียบกรมเจาทาวาดวย คนประจําเรือเดินทะเล
พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉะนั้นเพื่อใหการตรวจสุขภาพคนประจําเรือและการออกประกาศนียบัตรสุขภาพเปนไปตาม
ขอบังคับกรมเจาทา วาดวยการฝกอบรม การสอบความรูและการออกประกาศนียบัตรผูทําการในเรือ
พ.ศ. ๒๕๔๑ และสอดคลองกับบทบัญญัติในอนุสัญญาระหวางประเทศ วาดวยมาตรฐานการฝกอบรม
การออกประกาศนียบัตรและการเขาเวรยามของคนประจําเรือ ค.ศ. ๑๙๗๘ แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. ๒๐๑๐
จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เ รียกวา “ระเบียบกรมเจาทา วาดวยมาตรฐานการตรวจสุขภาพ
คนประจําเรือและการออกประกาศนียบัตรสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ความในหมวด ๓ มาตรฐานสุขภาพของระเบียบกรมเจาทาวาดวย
คนประจําเรือเดินทะเล พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
ขอ ๔ ใหผูอํานวยการกองมาตรฐานคนประจําเรือเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ ๕ ระเบียบนี้
(๑) “ประกาศนี ย บั ต รสุ ข ภาพคนประจํ า เรื อ ” MEDICAL FITNESS
CERTIFICATE) หมายความถึง ประกาศนียบัตรที่กรมเจาทาออกใหกับคนประจําเรือเพื่อแสดงวา ผูถือมี
สุขภาพไดมาตรฐานตามกฎขอบังคับขอ I/9 แหงอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานการฝกอบรม
การออกประกาศนียบัตรและการเขายามสําหรับคนประจําเรือ ค.ศ. ๑๙๗๘ แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. ๒๐๑๐
(๒) “สถานพยาบาลที่ ไดรับการรับ รอง” หมายความถึง สถานพยาบาลของ
เอกชน ที่ไดขึ้นทะเบียนกับกรมเจาทาใหมีสิทธิตรวจสุขภาพคนประจําเรือเพื่อออกใบประกาศนี ยบัตร
สุขภาพได หรือ สถานพยาบาลของรัฐที่มีแพทยคนประจําเรือทําการประจํา
(๓) “แพทยคนประจําเรือ” หมายความถึง ผูมีวิชาชีพทางการแพทยที่ ไดรับ
ประกาศนียบัตรรับรองแพทยคนประจําเรือจากกรมเจาทาและมีอํานาจลงนามในประกาศนียบัตรสุขภาพ
คนประจําเรือ
(๔) “คนประจําเรือ” หมายความถึง ผูที่มีหนาที่ทําการประจําอยูในเรือ
/(๕) “เจาพนักงาน”...

-๒(๕) “เจาพนักงาน” หมายความถึง ผูอํานวยการกองมาตรฐานคนประจําเรือ
หรือนักวิชาการขนสงตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือเจาพนักงานขนสงตั้งแตระดับชํานาญงานขึ้นไป
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจาทาใหปฏิบัติหนาที่นี้
ขอ ๖ แพทยคนประจําเรือจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๖.๑) เปนผูมีใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ
(๖.๒) มีประสบการณในวิชาชีพดานเปนแพทยประจําเรือ หรือแพทยประจํา
บริษัท ซึ่งดําเนินกิจการเดินเรือ หรือ
(๖.๓) มีป ระสบการณทํางานภายใตการควบคุมดูแลของแพทยคนประจําเรือ
มาแลวเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๖ เดือน หรือ
(๖.๔) ผานการฝกอบรมหลักสูตรตามที่กรมเจาทากําหนด หรือ
(๖.๕) มีป ระสบการณในการตรวจสุขภาพคนประจํา เรือในระยะเวลา ๕ ป
กอนที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ขอ ๗ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแพทยคนประจําเรือและการออกประกาศนียบัตรรับรอง
แพทยคนประจําเรือ
(๗.๑) ผูที่มีความประสงคจะขึ้นทะเบียนแพทยคนประจําเรือใหยื่นแบบคําขอขึ้น
ทะเบียนแพทยคนประจําเรือพรอมเอกสารหลัก ฐานประกอบคําขอ ณ กองมาตรฐานคนประจําเรือ
กรมเจาทา
(๗.๒) หลั ง จากได รับ คํ าขอแล ว เจ า พนั ก งานกองมาตรฐานคนประจํ าเรื อ
กรมเจาทาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอ กรณีที่ตรวจสอบแลวผูยื่นคําขอมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่กําหนด จะออกประกาศนียบัตรรับรองแพทยคนประจําเรือและขึ้นทะเบียนผูนั้นไวในบัญชี
รายชื่อแพทยคนประจําเรือโดยตรวจสอบรายชื่อแพทยคนประจําเรือไดที่ http://www.md.go.th
(๗.๓) กรมเจาทาอาจกําหนดใหแพทยคนประจําเรืออบรมหลักสูตรเพิ่ม เติม
ความรูตามที่กรมเจาทากําหนด
ขอ ๘ การตรวจสุขภาพคนประจําเรือเพื่อออกประกาศนียบัตรสุขภาพผูขอจะตองใช
แบบพิมพใบตรวจสุขภาพที่กรมเจาทากําหนดตามแบบฟอรมแนบทายประกาศนี้ยื่นตอสถานพยาบาลที่
ไดรับการรับรองพรอมดวยเอกสารแสดงตนของคนประจําเรือและใบรับรองผานการฝกอบรมหลักสูตร
พื้นฐานดานความปลอดภัย
ขอ ๙ คนประจําเรือที่ขอรับประกาศนียบัตรสุขภาพจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๙.๑) มีอายุไมต่ํากวา ๑๖ ป
(๙.๒) มีหนังสือคนประจําเรือหรือหนังสือเดินทางกรณีเปนชาวตางชาติ
(๙.๓) มีใบรับรองผานการฝกอบรมหลักสูตรพื้นฐานดานความปลอดภัย
๔ หลักสูตร คือ
(๙.๓.๑) การดํารงชีพในทะเล
(๙.๓.๒) การปองกันและการดับไฟ
(๙.๓.๓) การปฐมพยาบาลเบื้องตน
(๙.๓.๔) ความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบตอสังคม
/ขอ ๑๐ ผูถือประกาศนียบัตร....

-๓ขอ ๑๐ ผูถือประกาศนียบัตรสุขภาพของประเทศอื่นซึ่งเปนรัฐภาคีอนุสัญญาอาจจะ
ไดรับการยอมรับเชนเดียวกับผูถือประกาศนียบัตรสุขภาพของประเทศไทย
ขอ ๑๑ ประกาศนียบัตรสุขภาพ ใหมีอายุไมเกิน ๒ ป นับแตวันที่ตรวจสุขภาพเวนแต
ประกาศนียบัตรสุขภาพที่ออกใหกับบุคคลที่มีอายุต่ํากวา ๑๘ ป ใหมีอายุไมเกิน ๑ ป
ขอ ๑๒ กรณี ป ระกาศนี ย บั ต รสุ ข ภาพหมดอายุ ล งในระหว า งการเดิ น เรื อ ให
ประกาศนียบัตรสุขภาพนั้นมีอายุใชตอไปไดจนถึงทาเรือถัดไป อันเปนที่ซึ่งคนประจําเรือสามารถขอออก
ประกาศนียบัตรสุขภาพจากแพทยคนประจําเรือได แตระยะเวลานั้นจะตองไมเกิน ๓ เดือน
ขอ ๑๓ ในกรณีเรงดวน คนประจําเรืออาจจะทํางานไดโดยไมมีประกาศนียบัตรสุขภาพ
แตจะตองดําเนินการขอออกประกาศนียบัตรสุขภาพจากแพทยคนประจําเรือเมื่อเรือเดินทางถึงทาเรือ
ถัดไปโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(๑๓.๑) ระยะเวลาที่ทํางานในเรือดังกลาวนั้นจะตองมีระยะเวลาไมเกิน ๓ เดือน
และ
(๑๓.๒) คนประจําเรือผูนั้นจะตองมีป ระกาศนียบัตรสุขภาพที่เ พิ่ง หมดอายุ
ไมนานไวในความครอบครอง
ขอ ๑๔ ผูที่จ ะไดรับ ประกาศนี ยบัตรสุขภาพ จะตอ งผานเกณฑม าตรฐานการตรวจ
สุขภาพ ตามรายการดังตอไปนี้
รายการที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

โรคที่ทําการตรวจ
ลมบาหมู (EPILEPSY ATTACK)
โรคไต (KIDNEY DISEASE)
กามโรค (VENEREAL DISEASE)
โรคชัก (SEIZURES)
ยาเสพติด (NACROTICS HISTORY)
วัณโรค (TUBERCULOSIS)
โรคภูมิคุมกันบกพรอง (HIV)
ความดันโลหิตสูง (HYPERTENSION)
โรคติดเชื้อในกระเพาะอาหารและลําไส
(GASTRO-INTESTINAL INFECTIOUS
DISEANSE)
โรคอวน (OBESITY)

๑๑.

หัวใจ (HEART)

๑๒.
๑๓.

เบาหวาน (DIABETES)
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเรื้อรัง
(CHRONIC RESPIRATIORY
DISORDER)

เกณฑมาตรฐาน
ไมมีประวัติเจ็บปวยเฉียบพลัน
ไมมีการติดเชื้อหรือเคยเปลี่ยนไต
ไมมี
ปกติ
ไมมี
รายงานผลจากรังสีวนิ ิจฉัยไมพบ
ไมมี
ความดันปกติ
ผลปกติจ ากรายงานการตรวจทาง
พยาธิวิทยา
น้ําหนักและสวนสูงอัตราเฉลี่ยไม
เกิน ๓๐
ไมมีประวัติเจ็บปวดหนาอก
เฉียบพลัน
ไมใชอินซูลินบําบัดรักษา
ไมมีไซนัสอักเสบเฉียบพลัน, หลอด
ลมอักเสบเฉียบพลัน
รายการที่ ๑๔....

-๔รายการที่
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

โรคที่ทําการตรวจ
กระดูก-กลามเนื้อ
(MUSCULAR-SKELETAL)
มะเร็ง (CANCER)
ติดเชื้อที่ผิวหนัง (SKIN INFECTION)
โรคฟนชนิดเรื้อรังซึ่งเปนปญหาตอ
การเคี้ยวและการยอยอาหาร

เกณฑมาตรฐาน
ไมมีการอักเสบของขอหรือปวดหลัง
อยางรุนแรง
ตรวจวินิจฉัยไมพบ
ปกติ
ปกติ

(CHRONIC DENTAL AND DIGESTIVE
SYSTEM PROBLEMS)

รายการที่ ๑๘. การตรวจสายตา กําหนดใหระดับสายตาของการมองเห็นตามเกณฑ ตอไปนี้
ฝาย
เดินเรือ
ชางกล
นายวิทยุ

ไมสวมแวนตาหรือคอนแทคเลนส
ไมต่ํากวา ๐.๑ (๒๐/๒๐๐)
ไมต่ํากวา ๐.๑ (๒๐/๒๐๐)
ไมต่ํากวา ๐.๑ (๒๐/๒๐๐)

สวมแวนตา
ไมต่ํากวา ๐.๕ (๒๐/๔๐)
ไมต่ํากวา ๐.๔ (๒๐/๕๐)
ไมต่ํากวา ๐.๔ (๒๐/๕๐)

ผูสวมแวนตาหรือคอนแทคเลนส จะตองแสดงวามีสํารองไวบนเรือ ๑ ชุด โดยใหแพทยผูตรวจบันทึก
ไวในใบประกาศนียบัตรดวย
รายการที่ ๑๙. การตรวจตาบอดสี ตองมองเห็นสีชัดเจนครบทั้ง ๔ สี คือ สีแดง, สีเหลือง, สีเขียว
และ สีน้ําเงิน
รายการที่ ๒๐. การไดยิน กําหนดตามเกณฑตอไปนี้ (การไดยินของหูทั้งสองขาง)
ฝาย
เดินเรือ
ชางกล

คนประจําเรือที่ลงทําการในเรือครั้งแรก คนประจําเรือที่เคยทําการในเรือแลว
ไมเกิน ๔๐ เดซิเบล
ไมเกิน ๔๐ เดซิเบล

ไมเกิน ๔๐ เดซิเบล
ไมเกิน ๕๕ เดซิเบล

รายการที่ ๒๑. ความดันโลหิต ขึ้นอยูกับความเห็นของแพทยผูตรวจวาสามารถปฏิบัติงานได
ตามปกติหรือไม ถาไมสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติ ถือวาไมผานเกณฑ
ขอ ๑๕ ผูขอออกประกาศนียบัตรสุขภาพแลวผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานให
แพทยระบุความเห็นในกรอบดานลางของแบบพิมพใบตรวจสุขภาพดวยคําวา FIT FOR SEA SERVICE
สวนผูที่ไมผานการประเมินใหระบุความเห็นวา UNFIT FOR SEA SERVICE หรือถอยคําอื่นที่มีความหมาย
คลายกัน
กรณีผูที่ไมผานเกณฑมาตรฐานการตรวจสุขภาพบางรายการแตแพทยคนประจํา
เรือประเมินแลวเห็นวาสามารถปฏิบัติง านในเรือไดใหระบุความเห็นวา FIT FOR SEA SERVICE โดย
อาจจะไมกําหนดเงื่อนไขหรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติหนาที่บนเรือเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตําแหนงหนาที่ในเรือหรือเขตการเดินเรือก็ได
/ขอ ๑๖ คนประจําเรือ...

-๕ขอ ๑๖ คนประจําเรือของเรือชักธงตางประเทศ ซึ่งเปนรัฐภาคีอนุสัญญาประสงคจะขอ
ออกประกาศนี ย บั ต รสุ ข ภาพคนประจํ า เรื อ เนื่ อ งจากประกาศนี ย บั ต รของผู นั้ น ได ห มดอายุ ล งใน
ประเทศไทย ใหดําเนินการไดโดยผูขอจะตองแสดงหลักฐานวามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑในขอ ๙
ขอ ๑๗ กรณีผูขอออกประกาศนียบัตรสุขภาพที่ตรวจสุขภาพแลวไมผานประเมินการ
ตรวจสุขภาพคนประจําเรือ อาจจะไดรับการทบทวนการตรวจประเมินในรายการที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน
โดยใหยื่นคํารองขอทบทวนการตรวจประเมินได ณ กองมาตรฐานคนประจําเรือ
เมื่อเจาพนักงานผูรับเรื่องตรวจสอบประวัติการทํางานครั้งหลังสุดของผูขอและ
ผลการตรวจประเมินแลวเห็นวามีความสามารถทํางานไดแตมีขอจํากัดในเรื่องเกี่ยวกับ เวลาในการ
ปฏิบัติงาน ประเภทของงาน หรือ เขตการเดินเรือใหเจาพนักงานบันทึกความเห็นพรอมดวยเหตุผล แนบ
ไปพรอมกับแบบพิมพใบตรวจสุขภาพดังกลาวเพื่อแจงใหสถานพยาบาลที่ตรวจสุขภาพพิจารณาทบทวน
ผลการตรวจสุขภาพของผูขอ
ผลการพิจารณาของแพทยคนประจําเรือที่พิจารณาแลวเห็นวามีความสามารถ
ทํางานไดหรือไมนั้นถือวาเปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)

ถวัลยรัฐ ออนศิระ
(นายถวัลยรัฐ ออนศิระ)
อธิบดีกรมเจาทา

แผนผังขั้นตอนการดําเนินการ
สถานพยาบาลที่ไดรับการรับรอง
สถานพยาบาล
เอกชน

ยื่นคํารองพรอม
เอกสารที่เกี่ยวของ
(แบบฟอรมในภาคผนวก ๑)

เจาพนักงาน

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

แพทยคนประจําเรือ
แพทยผูตรวจสุขภาพ

ยื่นคํารองพรอม
เอกสารที่เกี่ยวของ

โรงพยาบาลของรัฐ
และเอกชน

(แบบฟอรมในภาคผนวก ๒)

เจาพนักงาน

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

ถูกตอง

ถูกตอง

เก็บคาธรรมเนียม
๕๐๐ บาท

เก็บคาธรรมเนียม
๕๐๐ บาท

ออกใบรับรอง
สถานพยาบาลที่ไดรับ
การรับรองและ
ลงประกาศในเวบไซต
www.md.go.th

ออกใบประกาศนียบัตร
แพทยคนประจําเรือและ
ลงประกาศในเวบไซต
www.md.go.th

สงมอบใบรับรอง
สถานพยาบาล
ที่ไดรับการรับรอง

สงมอบประกาศนียบัตร
แพทยคนประจําเรือ

หมายเหตุ แบบฟอรมคําขอขึ้นทะเบียนเปนสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรองและแพทยคนประจําเรือ
สามารถ Download ไดที่ www.md.go.th หากมีปญหาประการใดโปรดติดตอที่
หมายเลขโทรศัพท ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ตอ ๒๓๐,๒๕๓,๓๒๐ โทรสาร ๐๒-๖๓๙๔๗๖๗
E-MAIL ADDRESS seafarers.md@hotmail.com, seafarers@md.go.th

