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พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

สถาน
การณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหา

ส�าคัญ โดยกลุ่มคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องส่วนใหญ่อายุ

ระหว่าง15-29 ปี ซึ่งอยู่ในวัยแรงงานจากสถิติข้อมูลการบ�าบัดรักษา

ผู้ติดยาเสพติด ส�านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 (ณ เดือน

พฤษภาคม 2560) มีผู้อยู่ในวัยก�าลังแรงงานเข้ารับการบ�าบัดรักษา

ผู้ติดยาเสพติดจ�านวน 3,855 คน คิดเป็นร้อยละ 60.26 แสดงให้เห็น

ว่ามีผู ้อยู ่ในวัยก�าลังแรงงานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเป็น

จ�านวนมาก รัฐบาลให้ความส�าคัญกับปัญหาดังกล่าวจึงมีค�าสั่งให้

หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมตรวจสถานบริการ โรงงาน และสถาน

ประกอบกิจการมิให้มีการซุกซ่อนจ�าหน่ายสารเสพติดอย่างเด็ดขาด 

รวมทั้งให้มีการน�าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ�าบัดรักษาโดยทันที 

และติดตามดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาด�ารงชีวิตได้ตามปกติ 

โดยมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มีนโยบายด้านการ

ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งก�าหนดให้สถานประกอบ

กิจการทุกแห่งต้องปลอดจากยาเสพติด โดยการส่งเสริมให้มีระบบ

การจัดการด้านยาเสพติดตามโครงการโรงงานสีขาว และระบบ

มาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการเฝ้าระวัง

ส�ารวจพฤติกรรมของลูกจ้าง หากพบว่ามีพฤติกรรมเสพยาเสพติด

ให้ไปเข้ารบัการบำาบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพ และรับกลับมาทำางานเพือ่

ให้สามารถดำาเนนิชวีติตามปกตใินสังคม  มุง่เน้นการประสานความ

ร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหา รวมไปถึงคนไทยทุกคน

ต้องช่วยกันเฝ้าระวังเพื่อให้สังคมประเทศชาติปลอดยาเสพติด  

ปัญหาการตรวจหาสารเสพติด
ในสถานประกอบการ

เมื่อมาพิจารณา “มาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา

เสพติดในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นเกณฑ์ให้สถานประกอบการ

ใช้ในการป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ 

ก็จะพบว่าไม่มีเกณฑ์ใดที่บ่งบอกว่าสถานประกอบการสามารถ 

เลิกจ้างลูกจ้างได้ทันทีเมื่อตรวจพบสารเสพติด เกณฑ์ดังกล่าว

ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้ 1. มีการบริหารจัดการ 2. มีคณะ-

ท�างาน 3. มีการประกาศ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้าน และให ้

ความรู้ 4. มีมาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  

5. มมีาตรการช่วยเหลือ และให้โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดยา 6. มกีารตดิตาม

และประเมินผล โดยเฉพาะในข้อ 5 นั้น ยังมีเกณฑ์ย่อยๆ อีก 2 ข้อ 

คือ สถานประกอบกิจการมีกระบวนการช่วยเหลือ และส่งต่อผู้เสพ/

ผูต้ดิเข้าสูก่ระบวนการบ�าบดัหรอืไม่อย่างไร และสถานประกอบกจิการ

มีมาตรการรับผู้ที่ผ่านการบ�าบัดเข้าท�างาน ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวน้ี 

มองว่าลูกจ้างที่ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วย ไม่ควรให้ออกจากงาน แต่

ควรได้รบัการบำาบดัแล้วกใ็ห้กลบัเข้ามาทำางานต่อไป โดยกระทรวง-

แรงงานจะท�าหน้าทีใ่นการฟ้ืนฟสูมรรถภาพการท�างานร่วมกบัสถาน

ประกอบการด้วย 

เพราะการทีล่กูจ้างเข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดนัน้มรีะดบัของ

ความร้ายแรงไม่เท่ากัน เช่น  การที่ลูกจ้างเป็นผู้ผลิตหรือมียาเสพติด

ไว้ในครอบครองเพื่อจ�าหน่ายอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการที่ลูกจ้าง

กระท�าความผิดร้ายแรง ซึ่งนายจ้างอาจลงโทษลูกจ้างถึงข้ันไล่ออก

ได้แต่หากลกูจ้างเป็นแต่เพยีงผูเ้สพยาเสพตดิเป็นครัง้คราว นายจ้าง

อาจจะต้องมีมาตรการในการลงโทษรูปแบบอื่น เช่น การตักเตือน 

หรือการพักงานชั่วคราวมากกว่าการที่จะเลิกจ้างลูกจ้าง อีกทั้งหาก

ลกูจ้างเป็นเพยีงผูเ้สพสารเสพตดิ แต่มใิช่ผูผ้ลติหรอืจ�าหน่ายนายจ้าง

ควรใช้วิธีการส่งลูกจ้างเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดมากกว่าการลงโทษ
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สถานหนกัเมื่อข้อเทจ็จริงทีศ่าลแรงงานกลางฟังเปน็ยุตไิด้ว่า เมือ่วนั

ที่ 10 มิถุนายน 2552 โจทก์จัดให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ

เอาชนะยาเสพติดอ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจหาสาร

เสพติดในร่างกายของลูกจ้างที่ท�างานในโรงงานของโจทก์ ผลการ

ตรวจปรากฏพบสารเสพติดในร่างกายของนาย ธ. โดยนาย ธ. โต้แย้ง

ผลการตรวจ โจทก์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ 

ยาเสพติดอ�าเภอบางพลี จึงนัดให้ลูกจ้างไปตรวจหาสารเสพติดใหม่

ที่โรงพยาบาลบางพลีในวันที่ 12 มิถุนายน 2552  แต่ก่อนถึงวันนัด

ลูกจ้างทั้งสองได้ไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลส�าโรง 

การแพทย์ และน�าผลการตรวจของโรงพยาบาลส�าโรงการแพทย์ที่

ระบวุ่าไม่พบสารเสพตดิในร่างกายมาแสดงต่อโจทก์ แต่โจทก์ยนืยนั

ให้ลูกจ้างไปตรวจซ�า้ทีโ่รงพยาบาลบางพลี แต่ลูกจ้างปฏเิสธโจทก์จงึ

เลิกจ้างลูกจ้างเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 นั้น การที่โจทก์ให้โอกาส

ลูกจ้างไปทำาการตรวจซำ้าที่โรงพยาบาลบางพลีก็เป็นการให้โอกาส

พิสูจน์ความบริสุทธิ์แก่ลูกจ้างที่ไม่ย่อมรับผลการตรวจยาเสพติด

ของเจ้าหน้าทีศ่นูย์การปฏบิตักิารต่อสูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิอำาเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

การที่ต่อมาลูกจ้างได้ไปด�าเนินการตรวจสารเสพติดเองที ่

โรงพยาบาลส�าโรงการแพทย์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนโดยปฏิเสธ

ที่จะไปตรวจพิสูจน์ใหม่ที่โรงพยาบาลบางพลี ซึ่งเป็นโรงพยาบาล 

ของรฐั จงึเป็นการปฏเิสธการตรวจสอบหาสารเสพตดิโดยไม่มเีหตุ

อันสมควร ตามนโยบายเรื่องยาเสพติด และแอลกอฮอล์ เอกสาร

หมาย จ.6 การกระท�าของลูกจ้างจึงเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ 

หรือค�าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างกรณีที่ร้ายแรงโจทก์ 

จึงมีสิทธิเลิกจ้างลูกจ้างได้ในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการ

จ้างมีผลใช้บังคับตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 

มาตรา 123 (3) อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น พิพากษากลับให้เพิกถอน

ค�าสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ที่  512-513/2552 ลงวันที่ 15 

ตุลาคม 2552 เฉพาะในส่วนของลูกจ้างนาย ธ.

บทสรปุส่งท้าย การปฏเิสธในการตรวจหาสารเสพตดิอกีครัง้ 

โดยที่นายจ้างได้ให้โอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของลูกจ้างแล้ว ศาล

ฎีกาถือเป็นการฝ่าฝืนค�าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายแล้วแม้จะเห็นว่า 

ค�าสั่งดังกล่าวไม่ใช่เป็นการสั่งให้ลูกจ้างปฏิบัติงานในหน้าที่ก็ตาม 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าศาลมิได้พิจารณาในประเด็นว่าต้องเป็นค�าสั่งให้

ลูกจ้างปฏิบัติงานในหน้าที่เพียงอย่างเดียว แต่ได้มองถึงเรื่องลูกจ้าง

ได้กระท�าผิดในข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดตามนโยบายเรื่อง 

ยาเสพติด และแอลกอฮอล์ และข้อห้ามในข้อบังคับเกี่ยวกับการ

ท�างานในส่วนการลงโทษทางวินยัถึงขัน้เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

เขยีนไว้ชดัเจนทีล่กูจ้างทราบดอียูแ่ล้ว เมือ่มาปฏเิสธการตรวจอกีครัง้

จึงเป็นการปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามนโยบายดังกล่าว 

นายจ้างจึงมีสิทธิเลิกจ้างได้ และเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ถือเป็นการ

กระท�าอันไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง

                                       

                                                                                    

ทางวนิยัโดยการเลกิจ้าง ทัง้นีส้อดคล้องกบัทีอ่งค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ (ILO) เคยเสนอแนะต่อนายจ้างเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดในสถานประกอบการไว้ว่า การให้ลูกจ้างได้เข้ารับค�า

ปรกึษาหรือการบ�าบดัฟ้ืนฟเูป็นเรือ่งทีน่ายจ้างพงึกระท�ามากกว่าการ

ลงโทษลกูจ้าง แต่หากลกูจ้างได้ล้มเหลวในการเข้าสูโ่ปรแกรมในการ

บ�าบัดฟื้นฟู นายจ้างย่อมมีวิธีที่จะลงโทษลูกจ้างได้ตามที่นายจ้าง

พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม

ความผิดของลูกจ้างเม่ือตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย ม ี

นักกฎหมายหลายท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่า การที่ลูกจ้างไปยุ่งเกี่ยว

กบัยาเสพตดินัน้ มไิด้เป็นความผดิในทกุกรณ ีเพราะหากการยุ่งเกีย่ว

กับยาเสพติดนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อการท�างานหรือระบบบริหาร

จัดการของนายจ้าง ก็ย่อมไม่อาจถือว่าเป็นความผิดได้ เช่น การที่

ลกูจ้างไปมัว่สมุในปาร์ตีย้าอ ีและถูกตรวจปัสสาวะตอนไปเทีย่วกลาง

คืน และได้ผลเป็นสีม่วง แต่ก็สามารถกลับไปท�างานได้ตามปกติ  

ในกรณีนี้นายจ้างไม่อาจถือว่าการกระท�าของลูกจ้างที่ยุ่งเก่ียวกับ 

ยาเสพติดนี้เป็นความผิดไม่ เพราะการที่ลูกจ้างเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยา

เสพตดิน้ัน ไม่ได้มผีลกระทบต่อระบบการบรหิารจดัการของนายจ้าง

อย่างมีนัยส�าคัญแต่อย่างใด 

ทัง้นีน้ายจ้างจะสามารถเลกิจ้างลกูจ้างทียุ่ง่เก่ียวกบัยาเสพตดิ

ได้ทันทีเมื่อลูกจ้างได้กระท�าการดังน้ี เช่น ลูกจ้างจงใจขัดค�าสั่งของ

นายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย ด้วยการเสพยาเสพติดในระหว่างที่

ลูกจ้างปฏิบัติงานให้กับนายจ้างนั้นหรือไม่ได้ปฏิบัติงานแล้วแต่ 

ยังอยู่ในอาณาบริเวณของสถานประกอบการหรือค้ายาเสพติดใน

สถานประกอบการหรือลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ของตนไปเสพยาเสพติด

ในระหว่างที่ลูกจ้างปฏิบัติงาน หรือลูกจ้างกระท�าความผิดร้ายแรง 

เช่น ผลติ จ�าหน่าย มไีว้ในครอบครองเพือ่จ�าหน่ายหรอืเสพยาเสพติด  

กรณีมีปัญหาว่า เม่ือนายจ้างตรวจพบสารเสพติดในตัว-

ลกูจ้างแล้ว แต่ลกูจ้างโต้แย้งผลการตรวจ นายจ้างจงึจดัให้ลกูจ้างไป

ตรวจหาสารเสพตดิใหม่ท่ีโรงพยาบาลของรฐัอีกครัง้ แต่ก่อนถงึวนันดั

ลูกจ้างไปตรวจเพื่อหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลเอกชนปรากฏว่า 

ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย จึงน�าผลดังกล่าวมาแสดงต่อนายจ้าง

แต่นายจ้างยืนยันขอให้ลูกจ้างไปตรวจซ�้าที่โรงพยาบาลรัฐอีกครั้ง

ตามท่ีแจ้งไว้ แต่ลูกจ้างปฏิเสธ นายจ้างจึงเลิกจ้างในความผิดฐาน

ฝ่าฝืนข้อบงัคบั ระเบยีบหรอืค�าสัง่อนัชอบด้วยกฎหมายของนายจา้ง

กรณีที่ร้ายแรง การกระท�าของนายจ้างดังกล่าวถือว่าเป็นการกระท�า

อันไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างหรือไม่

คำาพิพากษาฎีกาที่ 4962/2557 โจทก์ได้ประกาศก�าหนด

แนวทางการปฏิบัติส�าหรับพนักงานที่บริษัทฯ ตรวจพบปริมาณ

แอลกอฮอล์ในร่างกายตามเอกสารหมาย จ.7 ขึ้นโดยระบุโทษของ

พนักงานที่ถูกตรวจพบระดับแอลกอฮอล์จะต้องถูกลงโทษทางวินัย

อย่างไร และก�าหนดว่าหากพนักงานท่านใดปฏิเสธหรือไม่ให้ความ

ร่วมมือหรือหลีกเลี่ยงการตรวจพนักงานจะต้องถูกพิจารณาลงโทษ TPA
news


