รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5/2560
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุขสบายใจ สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง อาคาร 4 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค
__________________
รายชื่ออนุกรรมการที่มาประชุม
1. นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก
2. พันตารวจเอกหญิงมานี ขจรไชยกูล
3. นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ
4. นายสุเทพ ยิ้มละมุล
5. นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา
6. นายปัญญา ใบทอง
7. แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์
8. นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์
9. นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
10. นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ประธานอนุกรรมการ
ผู้กากับการฝ่ายกฎหมายและวินัย
อนุกรรมการ
กองบังคับการอานวยการ โรงพยาบาลตารวจ
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
นิติกรชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงบประมาณ
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมปศุสัตว์
นิติกรชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นิติกรชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย
อนุกรรมการและ
กรมควบคุมโรค
เลขานุการ
นิติกรปฏิบัติการ
อนุกรรมการและ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
ผูช้ ่วยเลขานุการ

รายชื่ออนุกรรมการที่ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น
1. ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
2. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางวัชรี แก้วนอกเขา
2. นางสาวบวรวรรณ ดิเรกโภค

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
3. นาย …

๒
3. นายประจักษ์ ศรีประจันทร์
4. นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์
5. นายกฤษฎาบัณ ปานโท้
6. นางสาวจินตนา บุตรชน
7. นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย
8. นายทักษ์ดนัย ใจยาว
9. นายเชาวนนท์ สินธุพรม
10. นายอาทิคม เนียมวงค์
11. นายอาทร ศรีสุวรรณ
12. นายชัยธวัช สุขเศรษฐ์
13. นายประพันธ์ ชูชะรา

นิติกรปฏิบัติการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2560
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
และหากมีข้อแก้ไขประการใด สามารถแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการ เพื่อขอปรับแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมได้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น
พ.ศ. .... เป็นร่างฯ ทีท่ างคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดยกาหนด
หลั ก การไว้ว่ า กรณีโ รคติดต่ ออั น ตราย ให้ แจ้ ง ต่ อเจ้าพนัก งานควบคุม โรคติ ดต่อ ที่เ ป็น ข้า ราชการบริ ห าร
ส่วนกลาง ...

๓
ส่วนกลางหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ก็ได้ แต่ต้องแจ้งภายใน 3 ชั่วโมงนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมี
เหตุสงสั ย ว่าเป็น โรคติดต่ออัน ตราย และยกเว้น ให้ กลุ่ มเจ้าบ้านหรือผู้ ควบคุมดูแลบ้าน และเจ้าของสถาน
ประกอบการหรือสถานที่อื่นใดไม่ต้องแจ้งภายในสามชั่วโมง ถ้าเกิดกรณีมีเหตุสดวิสัยหรือตกอยู่ในสถานการณ์
ที่ไม่อ าจแจ้ งได้ ให้ เขาแจ้ งทั น ทีที่ส ามารถกระทาได้ ส่ ว นกรณี โ รคระบาด ให้ แ จ้ง ต่อ เจ้า พนักงานควบคุ ม
โรคติดต่อในพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคระบาด และกรณีโรคติดต่อ
ที่ ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง ให้ แ จ้ ง ต่ อ เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ สั ง กั ด สาธารณสุ ข จั ง หวั ด หรื อ ส านั ก อนามั ย
กรุงเทพมหานคร ภายใน 7 วันนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวั ง โดยหลังจากที่
ฝ่ายเลขานุการได้นาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าวกลับไปทบทวนและแก้ไขถ้อยคาให้ชัดเจนขึ้น
ได้พบประเด็นปัญหาอยู่ 3 ประเด็น ดังนี้
1. ตามข้อ 2 ของร่างประกาศกระทรวงฯ ที่กาหนดให้ แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่เป็น
ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรคในราชการบริหารส่วนกลางหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายใน
3 ชั่วโมง มีประเด็นว่า เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ได้รับแจ้งแล้ว จะต้องแจ้งต่อส่วนกลางอีก
หรือไม่และภายในระยะเวลาเท่าไร ฝ่ายเลขานุการจึงได้ออกแบบเพิ่มเติมขึ้นมาในข้อ 2 วรรคท้าย ว่า “ในกรณี
ที่มีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ตามวรรคสอง เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ได้
รับแจ้งแล้ว ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่เป็นข้าราชการบริหารส่วนกลางภายในหนึ่งชั่วโมงนับแต่
ทีต่ นได้รับแจ้ง” จึงขอความเห็นจากคณะอนุกรรมการว่าเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า
การรับแจ้งในแต่ละที่นั้น ต้องมีหลักฐานหรือไม่ เพราะถ้า เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนดึกๆ และมีการโทรมาแจ้งที่
ส่วนกลางแล้วแต่โทรไม่ติด เช่นนี้จะถือว่าเป็นแจ้งแล้วหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ตามข้อ 6 วิธีการแจ้งมีอยู่ 6 วิธี โดยผู้แจ้ง
สามารถแจ้งโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ และการแจ้งนั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดตามข้อ 8
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รั กษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า
โรคติดต่ออันตรายควรกาหนดแยกวิธีการแจ้งออกต่างหาก เหตุผลที่โรคติดต่ออันตรายต้องแจ้งภายใน 3 ชั่วโมง
เนื่ องจากต้องมีการเข้าไปควบคุมโรคให้ ได้โดยรวดเร็ว ซึ่งกรณีการแจ้งทางไปรษณีย์อิเล็ กทรอนิกส์ ถ้าเป็ น
ช่วงเวลากลางคืน จะมีใครเปิดดูหรือไม่ หรือถ้าแจ้งเป็นหนังสือ กว่าหนังสือจะมาถึงก็ใช้เวลานาน
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า กรณีนี้เป็นการกาหนด
หน้าที่ให้แก่ผู้แจ้ง ส่วนวิธีการรับแจ้ง กรมควบคุมโรคต้องไปวางระบบอีกที
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ปกติ
ในระบบเฝ้าระวังของเรา ถ้าเป็นกรณีต้องการความรวดเร็ว จะเน้นใช้วิธีการแจ้งทางโทรศัพท์ จะไม่ใช้วิธีอื่ น
แม้แต่ทาง LINE ก็ตาม เพราะว่าอยู่ที่คนว่าจะเปิดดูหรือไม่
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ใช้วิธีการแจ้ง
ทางโทรศัพท์ใช่หรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้เราเคยคุยกันมาแล้ว เช่น ถ้าในพื้นที่ไม่มีโทรศัพท์แล้วจะแจ้งอย่างไร จึงเป็น
ที่มาของการเพิ่มวิธีการแจ้งให้มากขึ้น
แพทย์ หญิ งพจมาน ศิ ริ อารยาภรณ์ รั กษาราชการแทนผู้ อ านวยการส านั กระบาดวิ ทยา กล่ าวว่ า
ในลาดับแรก ขอให้ระบุว่าให้แจ้งทางโทรศัพท์ก่อน แล้วถ้าแจ้งทางโทรศัพท์ไม่ได้ ให้แจ้งโดยวิธีการอื่นตามที่ระบุไว้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า กรณีดังกล่าวหมายความเฉพาะกรณีของ
โรคติดต่ออันตรายใช่หรือไม่ ส่วนโรคระบาดกับโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง วิธีการแจ้งยังเหมือนเดิมใช่หรือไม่
แพทย์หญิง …

๔
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า กรณี
ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ได้รับแจ้งแล้ว ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่เป็นข้าราชการ
บริหารส่วนกลางภายในหนึ่งชั่วโมงนับแต่ที่ตนได้รับแจ้ง จะใช้วิธีการแจ้งอย่างไร ถ้าเป็นเจ้าพนักงานด้วยกันเอง
เห็นว่าใช้วิธีการแจ้งทางโทรศัพท์ได้
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สอบถามว่า ระบบงานตอนนี้ เมื่อมีการแจ้ง
จะแจ้งเข้ามาที่ใคร
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่ าวว่า
ถ้าเป็นการแจ้งจากข้างนอก จะโทรแจ้งมาทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 1422
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า หมายเลขโทรศัพท์ 1422 เป็นหมายเลข
โทรศัพท์กลางของกรมควบคุมโรค กล่าวคือ การแจ้งเรื่องร้องเรียนบุหรี่ หรือสุรา จะแจ้งมาที่หมายเลขโทรศัพท์
ดังกล่าว แล้วเจ้าหน้าที่ที่รับสายก็จะโอนไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง ซึ่งบางครั้งเมื่อโอนไปก็ไม่ติด
หรือสายหลุดบ้าง
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอบถามว่า กรณีการแจ้ง
ตามปกตินั้น ในเรื่องจานวนคู่สาย ช่วงเวลาเข้าเวรของเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบระบบการใช้งานอยู่ตลอดเวลา
หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ที่ท่านอาจารย์พจมานเสนอมานั้น
เฉพาะกรณีโรคติดต่ออั นตรายและเจ้ าพนั กงานควบคุมโรคติดต่ อในพื้นที่จะต้องแจ้ งต่อส่ วนกลางโดยทาง
โทรศัพท์ก่อน ถ้าไม่สามารถแจ้งได้ ให้แจ้งตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ในเรื่องชื่อของกฎหมายที่ใช้คาว่า “หลักเกณฑ์และ
วิธีการ” ได้มีการสอบถามทางสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าจะสามารถตัดออกได้หรือไม่
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ถ้าเป็นชื่อกฎหมาย
ควรจะเรียงลาดับตามกฎหมายแม่บท แต่ถ้าเป็นวิธีการปฏิบัติ ต้องดูที่ความรุนแรงของโรค เช่น โรคระบาด
มีความรุนแรงกว่าโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง แต่ในร่างฯ กลับกาหนดให้โรคระบาดอยู่ลาดับท้ายสุด
นางสาวอั งคณา บริ สุ ทธิ์ ผู้ อ านวยการศู นย์ กฎหมาย ชี้ แจงว่ า เนื่ องจากตั ว ชื่ อโรคนั้ น เวลาเรี ย ง
เมื่อขึ้นต้นด้วยโรคติดต่อ จึงต้องตามด้วยโรคติดต่อ ดังที่ปรากฏคือ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
และโรคระบาด เพื่อให้ชื่อสอดคล้องกัน โดยในเนื้อหาของกฎหมายเราก็เรียงตามความรุนแรงของตัวโรค
มติที่ประชุม ให้กาหนดเพิ่มเติมกรณีของโรคติดต่ออันตรายในการแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ในพื้นที่ เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ได้รับแจ้งแล้ว ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่เป็น
ข้าราชการบริหารส่วนกลางภายในหนึ่งชั่วโมงนับแต่ที่ตนได้รับแจ้ง โดยวิธีการที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่
ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่เป็นข้าราชการบริหารส่วนกลาง ให้แจ้งทางโทรศัพท์ก่อน ถ้ามีเหตุ
ที่ไม่สามารถแจ้งทางโทรศัพท์ได้ ให้แจ้งตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 6
2. ข้อ 3 วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า กรณีโรคระบาด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ภายใน
24 ชั่วโมง ซึ่งมีประเด็นว่าจะยกเว้นให้กลุ่มเจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน เจ้าของสถานประกอบการหรือ
สถานที่อื่นใดเหมือนกรณีโรคติดต่ออันตรายหรือไม่ โดยฝ่ายเลขานุการได้ยกร่างขึ้นมาเป็นวรรคสามของข้อ 3 ว่า
“การแจ้งตาม (1) หรือ (4) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจแจ้งภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงได้
ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันทีที่สามารถกระทาได้”
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เหตุสุดวิสัยอาจจะ
เป็นการไม่รู้ก็ได้ใช่หรือไม่
นางสาว …

๕
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ใช่คะ หรืออาจจะเป็นกรณีเช่น โทรไม่ติด
หรือไม่มีโทรศัพท์ โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ เป็นต้น
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ผมเห็นด้วย เพราะ
กฎหมายกาหนดบทลงโทษไว้ แต่เรื่องนี้เป็นเหมือนการขอความร่วมมือและเป็นบทเร่งรัดให้เขาปฏิบัติ ซึ่งถ้า
เขียนยกเว้นไว้ก็เป็นผลดี เพราะบางทีอยากจะแจ้ง แต่ไม่รู้ว่าต้องแจ้งหรือไม่ เพราะยังไม่รู้ว่าเป็นโรค ถ้าเกิดแจ้ง
ไปแล้ว ก็เกรงจะถูกกล่าวหาว่าเป็นการแจ้งความเท็จหรือไม่
นางสาวอั งคณา บริ สุ ทธิ์ ผู้ อ านวยการศู นย์ กฎหมาย กล่ าวว่ า เราค านึ งถึ งประชาชน คื อถ้ าจะให้
ประชาชนแจ้งโดยการไปร่างหนังสือถึงหน่วยงานราชการก็คงไม่สะดวก อาจจะแจ้งได้ เพียงทางโทรศัพท์หรือแจ้ง
โดยตรงเท่านั้น ซึ่งสถานที่บางแห่งโทรศัพท์อาจไม่มีสัญญาณหรืออยู่ห่างไกล แต่กลุ่มสถานพยาบาลกับกลุ่ม Lab
เรายังบังคับให้ต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง เนื่องจากเขาต้องมีความรู้พอสมควรที่จะสามารถแจ้งให้เราทราบได้
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ตามข้อ 3 (1) นั้น
เป็นกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มสาธารณสุขใช่หรือไม่
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ สอบถามว่า ตามข้อ 3 (1) มีแพทย์ผู้ทาการรักษาพยาบาล
รวมอยู่ด้วย ดังนั้น แพทย์ก็ได้รับยกเว้นด้วยใช่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า แพทย์ที่เข้าไปรักษาที่บ้าน อาจไม่ใช่
แพทย์เฉพาะทางที่จะมีความสามารถที่จะวินิจฉัยได้ ณ ตรงนั้น ซึ่งต้องกลับมาตรวจที่ Lab ก่อน เราจึงเปิดเป็น
ขอยกเว้นให้ แต่ถ้าทางฝ่ายผู้ปฏิบัติเห็นว่าไม่ควรกาหนดข้อยกเว้นสาหรับแพทย์ ก็อาจต้องปรับแก้ตัวบทใหม่
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า มาตรา 31 (1)
ต้องพิจารณาด้วยกัน เพราะส่วนใหญ่หน้าที่ของเจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน และแพทย์ต้องไปด้วยกัน ซึ่งถ้า
เขียนบทยกเว้นให้เฉพาะเจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน แต่ไม่ได้ยกเว้นให้แพทย์ อาจถูกโต้แย้งได้ว่าแพทย์ก็อยู่
ในมาตรา 31 (1) แล้วทาไมถึงเอาไปปนกับมาตรา 31 (2) (3) หรือ (4)
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3. ข้ อ 5 ในกรณีก ารแจ้ ง ตามข้อ ๒ (๒) หรื อ (๓) และข้ อ 3 (2) หรื อ (3) หากผู้ รับ ผิ ดชอบใน
สถานพยาบาล หรือผู้ทาการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตรนั้นเป็นเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อและเป็นผู้พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือเป็นผู้ตรวจ
พบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเอง ให้ถือว่าได้มีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อแล้ว
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เหตุผลที่เพิ่มข้อ 5 ขึ้นมา เนื่องจากกรณี
กลุ่มสถานพยาบาลและห้องปฏิบัติการ คนที่มีหน้าที่แจ้งนั้นจะสวมหมวกสองใบ กล่าวคือ บุคคลดังกล่าวเป็นทั้ง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเป็นทั้งผู้ที่พบโรคซึ่งมีหน้าที่ต้องแจ้ง เช่น ผู้อานวยการโรงพยาบาลบาราศนราดูร
จะเป็นผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในขณะเดียวกันก็ ถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งตามร่าง
ประกาศกระทรวงฉบับนี้ เรากาหนดว่า ถ้าพบโรคในสถานพยาบาล ผู้ รับผิดชอบสถานพยาบาลต้องแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสังกัดกรมควบคุมโรคในราชการบริหารส่วนกลาง ดังนั้น ผู้อานวยการโรงพยาบาล
จะต้องแจ้งต่อใครอีกหรือไม่ หรือการที่เขาพบโรค ถือว่าได้มีการแจ้งแล้ว
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่ าวว่า
เนื่องจากผู้อานวยการโรงพยาบาลบาราศนราดูรไม่ได้ลงสอบสวนโรคเอง ถึงแม้จะเป็นเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อโดยตาแหน่ง แต่เมื่อเขาได้รับแจ้งแล้วก็ต้องแจ้งต่อมาที่สานักระบาดวิทยา
นายพิสิษฐ์ …

๖
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เห็นว่าเป็นเรื่องของ
การขัดผลประโยชน์ ในตัวคน ถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งถ้าหากเขาเป็นเจ้าพนักงานฯ
แล้ วไม่ทาอะไรต่อ จะเกิดอะไรขึ้นหรื อไม่ เพราะในข้อนี้เขียนว่า ให้ ถือเสมือนหนึ่งว่าได้รับแจ้งแล้ ว ดังนั้น
ต้องกาหนดว่า เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติ ดต่อซึ่งเป็นผู้อานวยการโรงพยาบาลพบโรค ให้ดาเนินการหรือ
รายงานต่อไป
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เห็นว่าข้อนี้ไม่จาเป็นต้องเขียนเพิ่ม
เพราะอยู่ในบทบัญญัติที่กาหนดให้ สถานพยาบาลมีหน้าที่ต้องแจ้งอยู่แล้ว เมื่อแจ้งมาอย่างไร ก็เข้ามาสู่ระบบ
ส่วนรายละเอียดต่างๆ ก็จะกาหนดไว้ในคู่มือ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ฝ่ายเลขานุการเห็นด้วยถ้าตัดข้อ 5 ออก
แล้วนาไปเขียนไว้ในคู่มือเพื่ออานวยความสะดวกให้ประชาชน แต่ตอนนี้เราต้องคิดเผื่อไว้เลยว่าในกรณีที่เป็นการ
สวมหมวกสองใบเขาต้องแจ้งต่อใคร เพื่อนาไปเขียนในคู่มืออานวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยให้คู่มือดังกล่าว
ออกพร้อมกับร่างฉบับนี้หรือในเวลาใกล้เคียงกัน
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า คู่มือฉบับนี้ใครเป็นคนทา ทางสานัก
ระบาดวิทยามีอยู่แล้วหรือไม่
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า มีค่ะ
มติที่ประชุม ให้ตัดข้อ 5 ออก โดยให้นาเนื้อหาไปเขียนไว้ในคู่มืออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
3.2 ร่ า งประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อ นไขในการก าหนด
ค่าใช้จ่ายสาหรับเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ พ.ศ. ....
ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามข้อ 3 ได้แก่
(๑) ...
(๒) ค่าใช้จ่ายในการทาความสะอาดสถานที่ที่ใช้แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือจัดการสุขาภิบาลตาม
มาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลกหรือองค์การระหว่างประเทศด้านการสาธารณสุข
(๓) ...
(4) ...
(5) ...
(6) ...
(7) ...
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า สืบเนื่องจากข้อ 4 (2) เราได้เพิ่มคาว่า
“ตามมาตรฐานสากล” เข้ามา เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่จะไปเรียกเก็บกับเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ
ในแต่ละแห่งมีมาตรฐานในการดาเนินการที่แตกต่างกัน จึงอาจเกิดคาถามตามมาได้ว่าทาไมอันนี้แพงอันนี้ถูก
จึงได้เพิ่มคาว่า “ตามมาตรฐานสากล” เข้าไป แต่ ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นมาตรฐานอะไร ของหน่วยงานใด ดังนั้น
จึงเพิ่มถ้อยคาว่า “ตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลกหรือองค์การระหว่างประเทศด้านการสาธารณสุข”
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า
เรื่องมาตรฐานของราคามีหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของราคา แต่เป็นการ
กาหนดเกณฑ์การดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
นายปัญญา ...

๗
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แต่ถ้อยคา
ที่เขียนตามข้อ 4 (2) เหมือนเป็นเรื่องค่าใช้จ่าย ไม่ใช่เรื่องการดาเนินการ
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า
ขอยกตัวอย่ างกรณีโรคอีโบลาที่ระบาดในทวีปแอฟริกาตะวันออก ทางทีมงานของเราไปสอบสวนโรคและ
ทาความสะอาดสุขา คนในพื้นที่ไม่ทาอะไรกับพื้นที่ของเขาเลย เมื่อเอาคนไข้ขึ้นรถ ก็ทิ้งบ้านไว้เลย ไม่ดาเนินการ
อะไรต่อ แต่ของเราต้องเข้าไปทาความสะอาดในบ้านด้วย ซึ่งเราพยายามหาวิธีการสวบสวนโรคของทาง WHO
หรือองค์กรอื่น ก็ไม่พบว่ามีเขียนไว้
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หรือใช้คาว่า “ตามหลักวิชาการ”
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้
เป็ นเรื่ องเกี่ยวกั บต่างประเทศ โดยเรามุ่งไปที่เจ้ าของพาหนะหรือผู้ ควบคุมพาหนะที่ พาผู้ เดินทางที่เป็ นหรือมี
เหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ ดังนั้น คุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายตามข้อ 3 เราวางหลักการไว้ว่า
1. ให้จ่ายตามจานวนที่จ่ายจริง 2. มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องจ่าย โดยเราได้เชิญผู้แทนด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศมาให้ข้อมูล ซึ่งเขาไม่ได้มองแค่กฎอนามัยระหว่างประเทศ เพราะมีเรื่องกฎหมายการเดินอากาศ
ที่มีมาตรฐานกาหนดไว้เฉพาะด้วย จึงเป็นที่มาของคาว่า “ตามมาตรฐานสากล”
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า หลักการคือจ่ายตามจริง ไม่ว่าจะดาเนินการตาม
มาตรฐานสากลหรือไม่ เพราะอาจมีการตีความไปได้ว่า ถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่ต้องจ่าย จึงเห็นว่า
ไม่ต้องมีคาว่า “ตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลกหรือองค์การระหว่างประเทศด้านการสาธารณสุข”
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น จะมีกรรมการ
พิจารณาอยู่แล้วว่าสมควรจ่ายเท่าไร
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า เนื่องจากด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศของเราจะมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นด่านพรมแดน ด่านท่าอากาศยาน ด่านเรือ ซึ่งแต่ละ
ด่านจะมีมาตรฐานไม่เหมือนกัน จึงเห็นด้วยที่ตัดคาว่า “ตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลกหรือองค์การ
ระหว่างประเทศด้านการสาธารณสุข” ออก
มติที่ประชุม ในข้อ 4 (2) ให้ตัดคาว่า “ตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลกหรือองค์การระหว่าง
ประเทศด้านการสาธารณสุข” ออก
3.3 ร่ างระเบี ยบกระทรวงสาธารณสุ ข ว่ าด้ วยการชดใช้ ค่ าใช้ จ่ า ยในการด าเนิ นการแทนของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในกรณีที่ผู้รับคาสั่งละเลยไม่ดาเนินการตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างระเบียบฉบับนี้ได้ปรับตามมติของ
คณะอนุกรรมการในการประชุมครั้งที่แล้ว โดยในข้อ 11 ให้ปรับเอากรณีของจังหวัดขึ้นเป็น (๑) แล้วให้กรณีของ
กรุงเทพมหานครเป็น (๒) เพราะเนื้อหาตามร่างระเบียบฉบับนี้กล่าวถึงกรณีของจังหวัดก่อนกรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม เห็นชอบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ร่ างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อนไขในการสอบสวน
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. .... มีที่มาจาก
มาตรา ...

๘
มาตรา 34 ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นมาตราสาคัญที่เป็นเครื่องมือให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อใช้ดาเนินการจัดการโรคติดต่อในพื้นที่ โดยมีหลักการสาคัญ คือ กรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่ใด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่มีอานาจดาเนินการเองหรือออกคาสั่ง
เป็นหนังสือให้ผู้ใดดาเนินการ ทั้งหมดนี้กรณีที่เจ้าพนักงานจะต้องเข้าดาเนินการใดๆ ตามมาตรา 34 มาตรา
34 วรรคสาม กาหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องดาเนินการสอบสวนโรคด้วย และร่างประกาศ
ฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติแล้ว แต่หลักการใหญ่จะอยู่ที่
แนวทางในการปฏิบัติการสอบสวนโรค เนื่องจากโรคติดต่ออันตรายจะไม่เกิดปัญหา เพราะมีการกาหนดไว้
อย่างชัดเจนว่ามีจานวน 12 โรค หากเกิดหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดก็สามารถใช้บังคับได้ทันที แต่ปัญหาจะอยู่ที่
โรคระบาด เพราะพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 วางกลไกไว้ว่าจะต้องให้อธิบดีประกาศโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการวิชาการก่อน โดยประกาศสถานที่เกิด อาการสาคัญ ชื่อโรค และยังให้อานาจอธิบดี ยกเลิก
ประกาศในกรณีที่สภาวการณ์ของโรคสงบลง ทั้งนี้ สานักระบาดวิทยาได้ร่างแนวทางและเงื่อนไขหลักเกณฑ์
ที่ควรจะประกาศหรื อสอบสวนโรคว่าแต่ล ะโรคจะมีลักษณะและเงื่อนไขอย่างไร ในส่ วนนี้จะเป็นเรื่องของ
แนบท้ายประกาศ และขอให้ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาในส่วนของหลักการก่อน ส่วนเรื่องของ
ถ้อยคาตามกฎหมายฝ่ายเลขานุการจะรับไปดาเนินการปรับ ปรุงแก้ไขและหารือร่วมกับสานักระบาดวิทยา
และแนวทางปฏิบัตินี้ก็ยังเป็นแนวทางที่สานักระบาดวิทยาใช้ปฏิบัติอยู่ คือยังใช้คาว่า “แนวทางการปฏิบัติ
ในการดาเนินการสอบสวนโรค”
นางสาวบวรวรรณ ดิเรกโภค ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า กรณีข้อ 1 (1) ที่กาหนดให้ต้อง
ดาเนินการไม่เกิน 12 ชั่วโมงนั้น ในทางปฏิบัติจะมาสามารถดาเนินการได้จริงหรือไม่ เนื่องจากเวลาค่อนข้าง
กระชั้นชิด
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ปกติโรคระบาดก็ดาเนินการ
ภายใน 24 ชั่วโมง แต่หากเพิ่มเป็น 48 ชั่วโมงก็ จะทาให้มีความยืดหยุ่นขึ้น และคาว่า “ เริ่มดาเนินการ ”
หมายถึงต้องไปให้ถึงพื้นที่ภายใน 12 ชั่วโมงหรือไม่
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า คาว่า “เริ่มดาเนินการ” หมายถึง
เริ่มดาเนินการสอบสวนโรคทันที ทั้งนี้ ก็เป็นไปตามหลักวิชาการ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างแรกที่ทางฝ่ายกฎหมายได้ร่างขึ้น
ก าหนดให้ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ เป็ น ผู้ เ ข้ า ไปด าเนิ น การ แต่ มี ป ระเด็ น ตามมาตรา 36 ที่ ใ ห้ ตั้ ง
หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ในพื้ น ที่ ซึ่ ง ณ ตอนนั้ น ส านั ก ระบาดวิ ท ยาเสนอขึ้ น มาว่ า ควรให้ มี
การดาเนินการแบบบูรณาการ ดังนั้น จึงต้องกาหนดว่า ในการเข้าไปดาเนินการจะต้องมีเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อร่วมกับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อด้วย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ส่วนกรณีข้อ 2 เป็นการเขียนขยายความ
วิธีการจัดการกรณีโรคระบาด ซึ่งแตกต่างกับ กรณีโรคติดต่ออันตราย ซึ่งโรคระบาดนั้น อธิบดีจะต้องประกาศ
โดยคาแนะนาของกรรมการวิชาการก่อน ดังนั้น จึงต้องเขียนให้ชัดเจน เพราะจะได้ทราบว่าต้องให้อธิบดีประกาศ
ให้ ท้ อ งที่ ใ ดเป็ น สถานที่ ที่ มี ก ารระบาดของโรค และจะเกิ ด ค าถามว่ า ให้ เ ข้ า ด าเนิ น การเมื่ อ ใด กล่ า วคื อ
นับแต่ได้ทราบประกาศดังกล่าว ส่วนวิธีการทราบประกาศต้องมากาหนดอีก ทีว่าจะต้องมีการส่งประกาศนั้น
ไปให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในท้องที่ทราบโดยวิธีการอย่างไร ซึ่งหลักการนี้ เป็นหลักการที่ได้มีการหารือ
ณ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
นายสุเทพ ...

๙
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ข้อ 2 ควรจะขึ้นด้วยคาว่า “โรค” ไม่ว่าจะเป็น
โรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ข้อ 2 เขียนให้
เป็นหน้าที่ของหน่ วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อด้วยหรือว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพียง
คนเดียวเท่านั้น
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า มาตรา 34 บังคับเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ เพียงแต่ว่าหลักการใหญ่ตามข้อ 1 นั้น หากจะเข้าดาเนินการจะต้องเข้าร่วมกับหน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อ
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ข้อ 2 นั้น
จะต้ องใช้ข้อ 1 เป็ นจุ ดเชื่ อม ดังนั้ น ข้อ 2 ต้องเขียนว่ามีหน่วยปฏิบัติ การควบคุ มโรคติดต่อ เพราะมีบุคคล
ภายนอกกรมด้วย มิฉะนั้น หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเข้าไปในพื้นที่เพื่อดาเนินการเองจะดาเนินการไม่ได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า มาตรา 34 บังคับเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ ดังนั้น บุคคลที่กฎหมายกาหนดว่าทราบแล้ว ระยะเวลาตาม 48 ชั่วโมงจะเริ่มนับ คือเมื่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อทราบ
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเด็น
ของตามข้อ 1 (2) กรณีของโรคระบาด 48 ชั่วโมงนั้นนับแต่พบผู้ ที่เป็นหรือมีเหตุส งสัยว่าเป็นโรคระบาด
แต่กรณีของข้อ 2 เป็ นโรคระบาดเหมือนกัน แต่ 48 ชั่ว โมงนั้นนับแต่ได้ทราบประกาศ ฉะนั้น จะต้อง มา
กาหนดให้ชัดเจนว่า 48 ชั่วโมงควรนับตั้งแต่เมื่อใด
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อ 2 จะเกี่ยวพันไปถึงข้อ 3 จึงขอ
เสนอให้พิจารณาข้อ 3 ก่อน จากนั้นจึงกลับมาพิจารณาข้อ 2 อีกครั้ง คือ ข้อ 3 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
และเงื่อนไขที่จะต้องสอบสวนโรค หากเป็นโรคติดต่ออันตรายแล้ว จะต้องเข้าดาเนินการสอบสวนโรคทันที
ไม่ว่าจะเป็นโรคใดใน 12 โรคนี้ แต่เมื่อเป็นโรคระบาด จะมีที่มาจากโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 57 โรค และเมื่อใด
ที่จะต้องดาเนินการสอบสวนโรค
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า กรณีโรคระบาด ให้ดาเนินการ
สอบสวนโรคทันทีได้หรือไม่ โดยไม่ต้องรอให้อธิบดีประกาศพื้นที่ระบาด
นายแพทย์ สุ เ ทพ เพชรมาก รองอธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรค ชี้ แ จงว่ า กลไกของเรื่ อ งนี้ มี ที่ ม าจาก
ทางปฏิบัติจริง หากจะประกาศว่าเป็นโรคระบาดจะต้องมี การประชุมคณะกรรมการวิชาการ และที่ประชุมมี
มติว่าโรคนั้นเป็นโรคระบาด จากนั้นอธิบดีก็ดาเนินการออกประกาศ และดาเนินการสอบสวนโรคต่อไป
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า กรณีข้อ 1 (2) หากจะรอให้มี
การประชุมคณะกรรมการวิชาการ และรอกระบวนการประกาศ จะล่าช้าทั้งหมด
นายสุเ ทพ ยิ้ม ละมุ ล ผู้แทนกรมปศุสั ตว์ กล่ าวว่า ถ้า มีเหตุส งสั ย แล้ ว รอให้ มี การประกาศ ก็ใ ห้
ด าเนิ น การก่ อ น เมื่ อ ประกาศแล้ ว ว่ า เป็ น โรคระบาด และเมื่ อ ด าเนิ น การแล้ ว ก็ ด าเนิ น การต่ อ ดั ง นั้ น
การประกาศดังกล่าว คือ ให้รู้ว่าโรคนี้เป็นโรคระบาด จากนั้นก็เข้าสู่ระบบกฎหมาย ส่วนกรณีที่มีเหตุสงสัยเป็น
เรื่องเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปดาเนินการไม่ให้โรคดังกล่าวนั้นกระจายออกไป และคาว่า “มีเหตุอันควรสงสัย”
ก็จะทาให้มีความยืดหยุ่น
นางสาว …

๑๐
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า กรณีมีเหตุอันควรสงสัย หากเป็น กรณี
โรคระบาด จะต้องมีการประกาศก่อน โดยกาหนดว่าเป็นสถานที่นี้ ตาบลนี้ จังหวัดนี้ แต่คาว่า “เหตุอันควร
สงสัย” หมายความว่า พอประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นโรคระบาดในเขตตาบลนี้แล้ว และไปพบผู้ที่ป่วย
นอนอยู่ บ้ าน โดยไม่แน่ ชัดว่าเป็ น หรื อมีเหตุอันควรสงสั ยว่าเป็น แต่อยู่ในพื้นที่ที่อธิบดีประกาศให้ เป็น เขต
โรคระบาดแล้ว เช่นนี้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถใช้อานาจตามมาตรา 34 ได้ทันที ส่วนกรณีข้อ 2
เนื่องจากโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาดมีกลไกที่มาของการเป็นโรคแตกต่างกัน โดยโรคติดต่ออันตรายนั้น
จะไม่ มี ปั ญ หา แต่ ก รณี โ รคระบาดนั้ น จะต้ อ งรอให้ อ ธิ บ ดี ป ระกาศก่ อ น ทั้ ง นี้ มี ป ระเด็ น ว่ า หากเป็ น กรณี
โรคระบาดตามข้อ 2 จะต้องมีกระบวนการแจ้งไปยังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เนื่องจากกรมฯ เป็นผู้ประกาศ
ดังนั้น หากรมไม่แจ้ง เจ้าหน้าที่ก็ไม่อาจทราบได้ว่าจะต้องดาเนินการเมื่อใด แต่กรณีของข้อ 1 (2) หมายถึง
กรณีที่เจ้าพนักงานฯ ทราบแล้วว่ามีการประกาศ แต่หากไปพบบุคคลซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น โรค
ในพื้นที่ จะต้องเข้าดาเนินการสอบสวนภายในเวลาที่กาหนด
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เหตุอันควรสงสัย คือ สงสัยหรืออาจจะรู้ว่าเป็นโรค
แต่ว่าโรคตามกฎหมายจะต้องมีการประกาศ เพราะฉะนั้นต้องให้เจ้าหน้ าที่ดาเนินการสอบสวนโรคได้ทันที
หากมีเหตุอันควรสงสัย เพื่อไม่ให้โรคกระจายออกไป เห็นว่าข้อ 1 นั้นสามารถใช้ได้ทั้งสองกรณี แต่ข้อ 2 นั้น
จะเป็นเรื่องของการสอบสวนโรค และกาหนดว่าหากเป็นโรคระบาดก็จะต้องประกาศ
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า หากเพียงแค่สงสัยว่าจะมี
โรคระบาด ก็ไม่สามารถดาเนินการอะไรได้จนกว่าอธิบดีประกาศก่อน ซึ่งกลายเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า ที่ผ่านมานั้น โรคติดต่ออันตราย
ก็ยุติแล้ว ส่วนโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ก็ดาเนินการสอบสวนบ้างหรือไม่สอบสวนบ้าง
แม้ไม่ตามแนบท้ายประกาศก็เข้าไปดาเนินการสอบสวน แต่เมื่อโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังกลายเป็นโรคระบาด
จะมีการยกระดับความเข้มข้น มีสภาพบังคับ เช่นนี้ ก็ต้องมีกรรมการวิชาการขึ้นมา และให้อธิบดีประกาศ
แต่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนั้นแม้ไม่ดาเนินการประกาศก็สอบสวนอยู่แล้ว ดังนั้น จะกาหนดแยกให้ชัดเจน
เป็นข้อ 2 หรือไม่ โดยให้ข้อ 1 เป็นโรคติดต่ออันตราย
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า หากสงสัยแล้ว ต้องดาเนินการ
สอบสวนเพื่อเก็บหลักฐาน แต่ตอนนี้ถูกห้ามทางาน เพราะกฎหมายบังคับว่าจะต้องมีการประกาศก่อน จึงจะ
เข้าดาเนินการสอบสวนได้ ขณะนี้ทาได้เพียงเฝ้าระวังเท่านั้น และมีกระแสมาจากพื้นที่มาตอนนี้คือ หากไม่มี
การประกาศ เจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องทาอะไร ก็จะกลายเป็นกฎหมายที่รอนสิทธิของเจ้าหน้าที่ เช่น กรณีของอาหาร
เป็นพิษ หากไม่ไปเก็บหลักฐานในวันนั้น เพราะต้องรออธิบดีประกาศก่อน ก็จะไม่ทันการณ์
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หากมองจากมุมบริหาร เห็นว่า
หากเกิดโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหรือปัญหาสาธารณสุขอื่นๆ ก็ต้องทาตามบทบาทหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล
หรือกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามบทบาทของกรมต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินซึ่ง ให้อานาจอยู่แล้ว แต่หากมีปัญหาโรคระบาด ก็จะมีการยกระดับความเข้มข้นและ
สภาพบังคับ แต่เกิดความวิตกกังวลว่า หากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แปลความว่าหากไม่มีการประกาศว่าเป็นโรคระบาด
ก็ไม่ต้องดาเนิ น การ ทั้งๆ ที่มีห น้ าที่โ ดยอาชีพ โดยตาแหน่ง อยู่แล้ ว เพียงแต่ว่ากฎหมายยังไม่มีการบังคับ
ให้ดาเนินการเท่านั้น ดังนั้น จะต้องมาทาความเข้าใจว่า แม้ไม่การประกาศจากอธิบดีก็สามารถสอบสวนโรคได้
แพทย์หญิง …

๑๑
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย
แนะนาให้เฝ้าระวังไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีการประกาศเป็นโรคระบาดก่อน ถึงจะไปสอบสวนโรคได้
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตอนร่าง
กฎหมายขณะนั้น ผู้ร่างเข้าใจว่าจะกระบวนการต้องเร็ว โดยจะไม่คานึงว่าจะมีเ หตุเจตนาพิเศษ ที่จะคานึงถึง
เรื่ องเศรษฐกิจ หรื อเรื่ องอื่นๆ กล่ าวคือ หากเกิดโรคแล้ว หน่วยที่เกี่ยวข้องที่มีห น้าที่ตามกฎหมายจะต้อง
เข้าดาเนินการ ซึ่งเมื่อมีเหตุอันควรสงสัย ก็จะต้องมีการดาเนินการออกประกาศโดยเร็ว เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้
เข้าไปสอบสวนโรค แต่เมื่อยังไม่มีการออกประกาศ ก็ไม่สามารถดาเนินการตามหน้าที่ได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าทาความ
เข้าใจให้ ตรงกัน เกี่ย วกับ ค าว่า “สอบสวนโรค” ตามกฎหมายนี้กับทางปฏิบัติจ ริง ว่า อย่ างไรที่เ ป็นไปตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อย่างไรที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ซึ่งเจ้าหน้าที่
มีหน้าที่จะต้องเข้าไปเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องที่เข้าไปดาเนินการนั้นเกี่ยวข้อง
กับส่วนไหน โดยพิจารณาเป็น รายกรณีไป เช่น การพ่นลูกน้ายุงลาย ไม่ต้องอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ ก็ยังมีหน้าที่ตามภารกิจของกระทรวง และไม่ ได้หมายความว่า
เมื่อกฎหมายนี้ไม่มีการประกาศว่าเป็นโรคระบาดแล้ว ก็จะไม่ ต้องดาเนินการอย่างใด เห็นว่าไม่ถูกต้อง เพราะ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ก็ยังคงกาหนดหน้าที่ให้ดาเนินการ เพียงแต่
กฎหมายนี้มีมาตรการรอนสิทธิขั้นสูงอยู่ เพราะจะต้องดาเนินการถึงขั้นแยกกัก หรือสั่งให้ไปรื้อโรงเรือน ซึ่งจะ
กระทบถึงค่าใช้จ่ายของเจ้าของ ดังนั้น จึงต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยการ
ประกาศโรคระบาดก่อน ดังนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องมาทาความเข้าใจกับผู้ที่ปฏิบัติว่าถ้าหากเป็นการเข้าไปทางาน
ตามปกติ ก็สามารถทาได้อยู่แล้ว โดยไม่ต้องอ้างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แต่เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้น
ก็ส ามารถใช้มาตรการรอนสิ ทธิขั้น ต่าจนถึงขั้นสูงได้ ต ามพระราชบัญญัติโ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 ส่ ว นการ
ประกาศโรคระบาดนั้น จะมีเกณฑ์ที่เป็น แนวทางในการให้ความเห็นชอบของคณะกรรการด้านวิชาการไว้ว่า
หากเป็นกรณี เช่น โรคนี้หากพบผู้ป่วย 1 ราย หรือ 3 ราย ก็ถือว่า คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบให้อธิบดี
ประกาศโรคระบาดได้ เช่นนี้ก็จะทาให้ไม่ต้องมีการนัดประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบอีก
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ควรกาหนดว่า กรณีที่สงสัยว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้น
ให้ ดาเนิ น การตามแนวทางโดยอนุ โ ลม กล่ าวคื อ กรณีของการสอบสวนโรคก่อนที่จะมีการประกาศ และ
ในกรณีที่มีการประกาศแล้ว ก็ให้ใช้แนวทางเดียวกัน คือ ถ้าหากสงสัยว่าเป็นโรคระบาด ให้นาแนวทางดังกล่าว
มาปฏิบัติโดยอนุโลม และเพื่อความชัดเจน ในข้อ 2 ให้กาหนดว่า การดาเนินการสอบสวนโรคตามข้อ 1 (2)
เมื่ อ อธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรคได้ ป ระกาศแล้ ว ให้ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ด าเนิ น การได้ ทั น ที นั บ แต่
ได้ทราบประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่เกิน 48 ชั่วโมง และวรรคสอง การสอบสวนโรคกรณีที่มีเหตุอันควรสงสั ยว่า
มีโรคระบาดเกิดขึ้น ให้นาโรคระบาดใช้โดยอนุโลม
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบถามว่า 48
ชั่วโมง นับจากอะไรเป็นหลัก และในกรณีที่สงสัยแต่ยังไม่มีการประกาศ จะทาอย่างไร แต่ถ้าหากนามาตรการ

เมื่อมีการ ...

๑๒
เมื่อมีการประกาศโรคระบาดมาใช้บังคับโดยอนุโลมแล้ว ก็จะเป็นการกระทบสิทธิประชาชน และหากต่อมาไม่มี
การประกาศเป็นโรคระบาด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก็จะถูกกระทบเช่นกัน ดังนั้น ควรเขีย นหลักการนี้
แต่ว่าจะเขียนแยกข้อหรืออย่างไร
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เพราฉะนั้น มาตรการป้องกันคือ ถ้าหากสงสัย ว่ามี
โรคระบาดเกิดขึ้น จะต้องดาเนินการไปก่อน ซึ่งจะเป็นหรือไม่เป็นโรคระบาดก็ไม่ใช่สาระสาคัญ เพียงแต่ว่าหาก
เป็นโรคระบาดแล้ว จะต้องมีการประกาศก่อนเท่านั้นเอง หรืออาจจะไปออกระเบียบมาตรฐานในการสอบสวนโรค
โดยทั่วไป โดยเอาแบบนี้ไปใช้ และประกาศให้ปฏิบัติก็ได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ าวว่า หมายถึงแนวทางปฏิบัติแนบท้าย
ประกาศหรือไม่ ซึ่งจะใช้กับกรณีที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น โรคระบาด โดยใช้แนวทางเดียวกันได้
ทั้ง 10 ข้อ
นายภาคภู มิ ไชยปุ ร ณะ ผู้ แ ทนสานั ก งบประมาณ กล่ า วว่ า มาตรการดั ง กล่ า วเป็ น มาตรการที่
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเข้าดาเนินการได้ทันที ถ้ามีการประกาศโรคระบาด แต่ถ้าหากไม่มีการประกาศ
ก็ยังคงมีหน้าที่ทา โดยไม่ต้องมีกรอบเวลา 48 ชั่วโมงมาบังคับ และกรณีของการทราบประกาศ จะมีประเด็นว่า
ทราบเมื่อใด
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ก่อนที่จะมีการแลกเปลี่ย นประเด็น
เรื่ อ งการประกาศโรคระบาดที่ มี ก ารเสนอให้ แ ยกข้ อ ว่ า ถ้ า เป็ น โรคติ ด ต่ อ อั น ตรายให้ เ ป็ น ข้ อ หนึ่ ง และ
โรคระบาดเป็นอีกข้อหนึ่ง เรื่องนี้ฝ่ายเลขานุการจะรับไปดาเนินการปรับ เนื่องจากร่างนี้ จะกลับเข้ามาสู่การ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการครั้งหน้า และจะขออนุญาตกาหนดให้โรคติดต่ออันตรายเป็นข้อ 1 แล้วแยก
กรณีโรคระบาดออกเป็นอีกข้อหนึ่ง เพราะว่าโรคระบาดนั้นเป็นกรณีที่ว่าจะต้องเข้าไปดาเนินการเมื่อไหร่ และ
จะต้องรอให้อธิบดีประกาศว่าเป็นโรคระบาดก่อน ทั้งนี้ เห็นด้วยกับทางผู้แทนสานักงบประมาณที่ว่า การที่
อธิบดีประกาศ หมายถึงต้องเป็นกรณีโรคระบาดที่เมื่ออธิบดีกรมควบคุมโรคโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
ด้านวิชาการได้ประกาศแล้ว ให้กรมควบคุมโรคแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที ภายในเมื่อใด
โดยวิธีการอย่างไร โดยฝ่ายเลขานุการจะรับไปหารือกับสานักระบาดวิทยา
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทางสานักระบาดวิทยา ถ้าจะให้เกิด
ความชัดเจน ก็ให้กาหนดรูปแบบการทางานว่าการสอบสวนโรคที่จะดาเนินการนั้นมีกรณีใดบ้าง บุคคลใดที่มี
หน้าที่ต้องดาเนินการ โดยกาหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติ
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เพียงแต่การ
ประกาศโรคระบาดนั้ น ยั ง ไม่ เ พีย งพอ เพราะมาตรา 9 ก าหนดว่ า เมื่ อ ประกาศแล้ ว จะต้ อ งมีก ารแจ้ ง ให้
เจ้าพนักงานฯ ทราบ ตัวอย่างกรณีโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อมีเหตุขึ้นมาแล้ว แต่ยังไม่มีการประกาศ ก็ยังไม่เป็นโรคระบาด
แต่กระบวนการทางานของบุคลากรในพื้นที่เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าจะต้องทาอย่างไรถ้ามีเพียงเหตุอันควรสงสัย ว่า
เกิดโรค แต่หากต่อมาอธิบดีไม่ประกาศ ก็ยังไม่เป็นโรคระบาด แต่ ได้มีการดาเนินการไปแล้ว ดังนั้น กรณีเรื่อง
โรคระบาด จะกาหนดให้ดาเนินการได้เมื่อมีการประกาศโรคระบาดแล้ว หรือกรณีทมี่ ีเหตุสงสัยด้วย
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า กรณีข้อ 4 ครอบคลุม
ทั้งการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหรือไม่
นายแพทย์ ...

๑๓
นายแพทย์สุเ ทพ เพชรมาก รองอธิ บดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โดยทางปฏิบัติก็จะดาเนินการ
อยู่แล้ว แต่ไม่ได้มาบังคับว่าบุคคลใดดาเนินการ แต่เรื่องนี้ก็จะมีการบังคับ เช่น ข้อ 4 การสอบสวนโรคจะต้อง
ทาให้เสร็จภายใน 48 ชั่วโมง และเมื่อสอบสวนโรคเสร็จแล้วก็จะต้องรายงาน
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ข้อ 3 ต้องใช้ชื่อเต็ม คือ แนวทางปฏิบัติในการ
ดาเนินการสอบสวนโรคแนบท้ายประกาศนี้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ข้อ 5 เป็นเรื่องวิธีการแจ้ง และวิธีการ
รายงาน เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสอบสวนโรคเสร็จแล้ว จะต้องมีการรายงานมายัง คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดรายงานมายังกรมควบคุมโรค โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
และหากมีรายละเอียดจานวนมาก กรมก็จะต้องทาคู่มือแนวทางออกมาว่าหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
และหมายเลขไปรษณีย์ของแต่ละแห่งนั้นหมายเลขอะไร แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานฯ ในพื้นที่รับทราบโดยทั่วกัน
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิ บดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ต้องไปปรับ แนวทางการปฏิบัติ
ในแนบท้ายประกาศ เพื่อให้เข้าใจว่ากรณีอื่นก็สามารถสอบสวนโรคได้ มิฉะนั้น พอใช้คาว่า “เงื่อนไขในการ
สอบสวนโรค” ก็จะมาแปลความว่า เมื่อไม่เข้าเงื่อนไขแล้วจะไม่ดาเนินการสอบสวนโรค ดังนั้น สาหรับแนวทาง
ปฏิบัติแนบท้ายประกาศ จะต้องเขียนให้เข้าใจชัดเจน
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า แนวทางปฏิบัติแนบท้าย
ประกาศนี้เป็นแนวทางในการสอบสวนโรคปกติเท่านั้น ไม่ใช่แนวทางการสอบสวนโรคระบาด
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สานักระบาดวิทยาต้องไปกาหนด
แนวทางในการสอบสวนโรคว่าจะต้องดาเนินการในกรณีใดบ้าง อย่างไร เพื่อที่ศูนย์กฎมายจะได้นามาปรับเป็น
ถ้อยคาในแนบท้ ายของประกาศ โดยเขี ยนเพื่อ ให้ เ ข้า ใจได้ว่า กรณีอื่น ๆ ก็ ส ามารถสอบสวนโรคได้ ดั งนั้ น
แนวทางปฏิบัติในการดาเนินการสอบสวนโรคแนบท้ายร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขนี้ ต้องเขียนให้เข้าใจ
ได้อย่างชัดเจน
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา ชี้แจงว่า ตอนที่จัดทาแนวทางปฏิบัติ
ในการดาเนินการสอบสวนโรคแนบท้ายร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ก็ได้กาหนดให้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการสอบสวนโรคปกติ ไม่ใช่กรณีโรคระบาด สืบเนื่องจากการจัดทาแนวทางปฏิบัติในการสอบสวนโรค
ตอนแรกได้จั ดท าเป็ น สองระดั บ คื อ แนวทางปฏิ บัติในการสอบสวนโรคปกติ และแนวทางปฏิ บัติใ นการ
สอบสวนโรคระบาด แต่ภายหลังได้ชะลอแนวทางปฏิบัติในการสอบสวนโรคระบาดไว้ก่อน
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สานักระบาดวิทยาจะต้องปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนโรคแนบท้ายร่างประกาศฉบับนี้ใหม่ โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงว่า
จะต้องดาเนินการในกรณีใดบ้าง อย่างไร ส่วนศูนย์กฎหมายก็ต้องไปดูถ้อยคาต่างๆ ว่า ถ้าจะยกระดับมาตรการ
ในการควบคุมโรค โดยเมื่ออธิบดีประกาศให้โรคใดเป็นโรคระบาดในพื้นที่ใดแล้ว จะต้องมีกระบวนการต่างๆ
อย่างไร ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติในการดาเนินการสอบสวนโรคแนบท้ายร่างประกาศฉบับนี้ จะต้องมีเนื้อหาที่
สอดรับกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้อย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง เพราะถ้าไม่เข้าใจก็จะกลายเป็นว่า
ไม่กล้าทางาน ก็จะมีปัญหาได้
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า กรณีที่ยังไม่เข้าเกณฑ์
การประกาศโรคระบาด ถ้ า จะต้ อ งออกไปสอบสวนโรค มีก ฎหมายอะไรมารองรั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
เจ้าหน้าที่ ....

๑๔
เจ้าหน้าที่ เช่น การเข้าไปในบ้านคนไข้ สามารถทาได้หรือไม่ คืออย่างน้อยในการปฏิบัติงาน จะต้องสามารถเข้าไป
ตรวจสถานที่ได้
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เรื่องนี้ถือเป็นข้อเท็จจริง ประเด็นนี้
เคยมี กรณี ที่เ กิด ขึ้ น แล้ ว เช่ น กรณี การระบาดของโรคไข้ เ ลื อ ดออก มีผู้ ป่ ว ย 2 - 3 รายติ ดๆ กั น แต่เ มื่ อ
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานก็พบว่าบ้านปิด เข้าไม่ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความต้องการจะเข้าไปกาจัดลูกน้า
ยุงลาย หรือกรณีเจ้าของบ้านไม่ให้เข้า ประเด็นอย่างนี้ ขอหารือในเชิงข้อกฎหมายว่า จะสามารถออกแบบ
กฎหมายให้สามารถใช้บังคับได้หรือไม่
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่ าวว่า กรณี
โรคระบาด หากอธิบดีกรมควบคุมโรคยังไม่ได้ประกาศ เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถเข้าไปบังคับประชาชนให้ทาตามได้
หากเจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ไปกระท าการใดใด ก็ จ ะถื อ เป็ น การท าตามภารกิ จ ปกติ ข องบุ ค ลากรทางสาธารณสุ ข
ซึ่งถ้าประชาชนไม่ให้ความยิ น ยอม ก็จ ะไม่ส ามารถบังคับใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติโรคติด ต่อ พ.ศ.
๒๕๕๘ ได้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปกระทาการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ แต่ต้องแสดงบัตร
ประจ าตั ว เจ้ า พนั ก งานของรั ฐ ซึ่ ง หากไม่ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ ก็ จ ะเข้ า ลั ก ษณะเป็ น การกระท าความผิ ด
ตามกฎหมายอาญา คือการไม่อานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ แต่ทั้งนี้ต้องดูด้วยว่าเขามี
เจตนาอย่างไร
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เรื่องอานาจในการดาเนินการของเจ้าหน้าที่มีบัญญัติ
อยู่ในมาตรา 34 (8) ความว่า “(8) เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคติดต่อ
อันตราย หรือโรคระบาดเกิดขึ้น เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคมิให้มีการแพร่ของโรค” นั่นคือ ถ้าสงสัย
ว่าเข้าไปได้หรือไม่ คาตอบคือเข้าไปได้ ซึ่งถ้าฝ่าฝืนก็จะมีความผิด
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย ชี้ แ จงว่ า กรณี ที่ เ ป็ น มาตรการตาม
พระราชบั ญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่น่าจะไม่กังวล แต่ตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่กังวลน่าจะเป็นกรณี
บทบาทหน้าที่ตามภารกิจปกติ เมื่อยังไม่ได้มีการยกระดับของโรคขึ้นเป็นโรคระบาด ในกรณีที่มีความจาเป็น
ที่จะต้องเข้าไป ยกตัวอย่างตอนที่มี food poisoning ที่ตามสืบตั้งแต่ เมื่อพบนักเรียนท้องร่วง ไปจนถึง
ร้านอาหาร เขียงไก่ในตลาด สุดท้ายตามไปจนถึงหน้าโรงงาน แต่เมื่อไปถึงหน้าโรงงานเกิดปัญหาขึ้นว่า โรงงาน
ไม่ให้เข้า สรุปคือเจ้าหน้าที่กังวลว่าพอไม่ได้ประกาศเป็นโรคระบาด เขาจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนถึงที่สุด
อย่างที่ควรจะเป็น
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กฎหมายกาหนดว่า กรณีที่สงสัย ก็สามารถเข้าไปได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้
หลักการสงสัยจะใช้ได้ ต้องมีการประกาศโรคให้เป็น โรคระบาดก่อน หากอธิบดียังไม่ได้ประกาศโรคให้เป็น
โรคระบาด ก็ยังเข้าไปไม่ได้ และการที่อธิบดียังไม่ได้ประกาศให้โรคให้เป็นโรคระบาด สถานะของโรคจึงเป็นเพียง
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง แต่ในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ แม้อธิบดียังไม่ประกาศ เจ้าหน้าที่ก็ต้องเริ่มกระบวนการ
ทางานแล้ว จึงขอชี้แจงเป็นสองกรณี ดังนี้ กรณีที่หนึ่ง การใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
๒๕๕๘ เจตนารมณ์ของกฎหมายคือ ต้องการยกระดับความเข้มข้นในการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรค
ดังนั้น เราจึงมีอานาจรอนสิทธิ์ได้ตามกฎหมายเมื่อมีความจาเป็น หากต้องมีการกระทาการใดหรือสั่งให้ ผู้ใด
กระทาการใด ผู้ซึ่งถูกสั่งโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ต้องให้ความร่วมมือ
และอานวย ...

๑๕
และอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ เนื่องจากถือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ตามที่กฎหมาย
ได้กาหนดไว้แล้วในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ดังนั้น ถ้าเจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องเข้าไปใน
ที่ร โหฐาน ก็จ ะไม่มีความผิดฐานบุ กรุก และถ้าผู้ที่ถูกสั่งขัดขวางการเข้าปฏิบัติห น้าที่ของเจ้าหน้าที่ ก็จ ะมี
ความผิดฐานไม่อานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานของรัฐตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 ซึ่งย่อมเห็นได้อย่างชัดเจนในกรณีนี้ แต่ถ้าเป็นกรณีที่สอง กรณีที่ยังไม่ได้ มีการประกาศให้เป็นโรคระบาด
การเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะมีข้อจากัด กรณีข้าราชการเข้าปฏิบัติงานตามหน้าที่ ถ้าได้รับความ
ร่วมมือก็จะไม่มีปัญหา แต่ผู้ซึ่งถูกสั่งโดยเจ้าหน้าที่นั้นยืนยันชัดเจนว่าไม่ให้เจ้าหน้ าที่เข้าพื้นที่ เจ้าหน้าที่ก็จะ
สามารถทาเท่าที่จะทาได้ เพราะเจ้าหน้าที่เองไม่สามารถบุกเข้าไปในที่รโหฐานของบุคคลอื่นได้
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ถ้าหากจะ
ใช้มาตรการตามพระราชบั ญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักการหนึ่งที่สาคัญคือ เมื่อเจ้าหน้าที่เ ข้าไปใน
ที่รโหฐานหรือบ้านของบุคคลใด ต้องแสดงบัตรทุกครั้ง แต่การทางานปกติก่อนหน้านี้ เราอาจจะไม่แสดงบัตรได้
เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ แต่เป็นการเข้าไปปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ปกติ เพราะฉะนั้น เขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เราเข้าไปได้ ที่ผ่านมาเราใช้วิธีการให้ผู้ใหญ่บ้านหรือกานัน
เป็นคนพาไป ซึ่งถ้าเขาไม่ยอมเราก็คงไม่สามารถทาอะไรได้ในทางกฎหมาย แต่ถ้าเรานาบัตรไปแสดง เราก็จะ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า เราเป็นเจ้าพนักงานที่กระทาการตามกฎหมาย แต่ก็จะมีปัญหาเรื่องความ
ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายในระยะแรก และถึงแม้เขาไม่ให้เข้า ไป ก็ไม่อาจไปเอาผิดกับเขาได้ ถ้าเราไม่ได้
แสดงบัตรว่าเราเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งถ้าเราแสดงบัตรแล้ว แต่เขายังไม่ให้เข้าไปอีก เขาก็จะมี
ปัญหาด้านความสัมพันธ์ทางรัฐศาสตร์ เพียงแต่เราต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เขาว่าเราไม่ได้นามาตรการ
ทางกฎหมายไปใช้บังคับกับเขา รวมถึงต้องสร้างความมั่นใจแก่เขาว่า หากเขาให้ความร่วมมือ เขาจะไม่มีปัญหา
เพราะเขาเองก็จะกังวลใจว่าบ้านเขาจะถูกมองว่าเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคในสายตาของเพื่อนบ้าน
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้ แทนสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า สามารถบัญญัติ โดยใช้
ข้อความว่า “ถ้ามีเหตุสงสัย ว่ามีโรคระบาด ให้ ดาเนินการได้โ ดยอนุโ ลม” ได้ หรือไม่ หรือจาเป็นต้องมีการ
ประกาศเสียก่อน จึงจะสามารถใช้อานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ได้
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จาเป็นต้อง
มีการประกาศก่อน มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดการลักลั่นในการใช้กฎหมาย เช่น บางจังหวัดมีประกาศก่อนค่อยเริ่ม
ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนอีกจังหวัดอาจมี เพียงเหตุสงสัยก็เริ่มดาเนินการทันที ในขณะที่จังหวัดรอบข้างยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ เป็นต้น ดังนั้น ถ้ามีการบัญญัติให้นากฎหมายมาใช้โดยอนุโลม ก็จะเกิดปัญหาว่า คาว่า “โดยอนุโลม”
ให้ น ามาใช้ แค่ ไหน อย่ างไร ซึ่ง มั น เป็ น การยากที่ จะสร้ า งความเข้ า ใจที่ ตรงกัน อั น จะก่ อให้ เ กิ ดปั ญ หาแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอันมาก แต่ทั้งนี้ก็ไม่ขัดข้องหากจะมีการนาหลักการดังกล่าวไปกาหนดไว้ในประกาศนี้
เพียงแต่จะต้องมีการกาหนดนิยามของคาว่า “โดยอนุโลม” ที่สามารถอธิบายให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้อย่างชัดเจน
แพทย์หญิงพจมาน ศิริ อารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า แต่ประเด็นที่เป็นปัญหา
เพราะว่าบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ ค่อนข้างที่จะสุดโต่ง คือ เมื่อมีความจาเป็นต้องใช้มาตรการที่เป็นการ
รอนสิทธิ์ก็เป็นกรณีที่ต้ องรอนสิทธิ์ค่อนข้างมากไปเลย ไม่มีมาตรการขั้นกลางที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
สะดวกขึ้น คือขอแค่อานาจในการเข้าไปในพื้นที่เกิดการระบาดของโรคได้ เพื่อให้สามารถเข้าไปทางานได้ตาม
บทบาทภารกิจปกติ ซึ่งไม่ได้ต้องการไปรอนสิทธิ์ถึงขนาดเมื่อเข้าสู่สถานการณ์การประกาศพื้นที่โรคระบาด
แต่ถ้า …

๑๖
แต่ถ้ามีการประกาศโรคระบาดแล้ว ก็จะไม่มีปัญหาในการปฏิบัติ ดังนั้น ถ้าเรากาหนดให้มีการดาเนินการได้โดย
อนุโลม โดยขยายความคาว่า “ดาเนินการได้โดยอนุโลม” คือ การให้เข้าไปในพื้นที่ได้ ส่วนข้ออื่นก็ไม่จาเป็นต้อง
ใช้ เจ้าหน้าที่ก็สามารถสอบสวนโรคได้ตามปกติ แต่ขยายความคาว่า “อนุโลม” ให้มีความหมายว่าสามารถ
เข้าไปในพื้นที่เกิดโรคได้ โดยไม่ได้ใช้อานาจไปหยุดกิจการ ไปกักกัน หรือไปดาเนินการอื่นใดที่เป็นการรอนสิทธิ์
มากเกินความจาเป็น
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การเขียน
กาหนดให้ในกรณีที่ยังไม่มีป ระกาศโรคระบาด ให้ นาเฉพาะมาตรการที่ไม่กระทบสิทธิ์มากเกินไปมาใช้ นั้น
เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เรื่องโรคอาจแยกได้ สองส่วน ส่วนแรกคือ เมื่อมี
เหตุสงสัย ในระหว่างนี้ก็ต้องมีการเข้าไปเก็บตัวอย่างเพื่อควบคุมโรค เพื่อที่จะได้ทราบว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย
หรือจะนาไปสู่การประกาศเป็นโรคระบาดได้หรือไม่ ซึ่งมาตรการนี้มีไว้เพื่อนาไปสู่การกาหนดมาตรการอื่น ๆ
ที่จะตามมา เพื่อให้สามารถเข้าไปดาเนินการด้วยมาตรการอื่น ๆ ในภายหลังได้ ซึ่งหากเป็นโรคติดต่ออันตราย
หรือมีการประกาศโรคระบาดแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถใช้อานาจตามกฎหมายได้อย่างเต็มที่ อีกส่วนคือ
เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคคลี่คลายแล้ว ก็ต้องมีการดาเนินการเฝ้าระวังต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเทียบเคียงกับ
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมโรคในสัตว์ เหตุอันควรสงสัยนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ นายสัตวแพทย์ หรือสารวัตร
ด่านกักสัตว์ สามารถใช้อานาจตามกฎหมายในการเข้าไปได้เลย แม้แต่สั่ งทาลายก็ยังสั่งทาได้ แต่ถ้าคาสั่ ง
ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ต้องปฏิบัติตามคาสั่งค่อนข้างมาก กฎหมายก็ได้กาหนดให้รัฐต้องชดเชยความ
เสียหายแก่เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองโรงเรือนไม่เกินสองในสามส่วน ดังนั้นจึงเห็นว่ามาตรการของรัฐจะต้อง
ใช้บังคับในลักษณะนี้ ไม่ใช่เกิดโรคแล้วจึง ถือว่ามีเหตุสงสัย และเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 จึ งเห็ น ว่า ต้อ งเริ่ ม ดาเนิ น มาตรการด้ ว ยการเข้า ไปควบคุ ม เข้า ไปดู แล เข้า ไปก ากั บ เพื่อไม่ให้ โ รค
แพร่ระบาด ซึ่งถ้าหากมีความจาเป็นต้องเข้าไปตรวจค้นแล้ว ก็ต้องขอหมายค้นต่อไป และหากเป็นการเข้าไป
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ ของสาธารณะแล้ว แม้เป็นเพียงเหตุสงสัย ก็น่าจะทาได้ เพียงแต่ต้องอธิบายเหตุผ ล
ความจาเป็นในการต้องเข้าไปปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เชื่อว่าประชาชนน่าจะให้ความร่วมมือ
นายแพทย์สุเ ทพ เพชรมาก รองอธิ บดีกรมควบคุมโรค กล่ าวว่า ในข้อ ๑ คาว่า “มีเหตุส งสั ย ”
เป็นกรณีที่เกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่ออันตรายหรือที่มีเหตุส งสัยว่าเกิดโรค ก็ต้องทาการสอบสวนโรคได้
และกฎหมายฉบับนี้มีการกาหนดเรื่องบัตรและเครื่องแบบของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ และต้องมีการเตรียมการ
เพื่อให้อธิบดีออกประกาศได้ไม่ยากเมื่อถึงคราวที่จาเป็นจริงๆ ซึ่งถ้าเข้ากรณีที่กาหนดไว้ก็ให้อธิบดีสามารถ
ประกาศได้โดยไม่ต้องรอคณะกรรมการด้านวิชาการพิจารณา ดังนั้น จึงขอมอบหมายให้ผู้แทนสานักระบาด
วิทยาจัดทาและเรียบเรียง standing order
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ในกรณีของโรคระบาดนั้นมีสองแบบคือ
ถ้าเป็ นโรคระบาดตามพระราชบั ญญัติโ รคติดต่อ พ.ศ.2558 คาว่า “เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสั ย ว่าเป็น ”
ต้องรออธิบดีประกาศให้เป็นโรคระบาดและกาหนดพื้นที่ก่อน แล้วถึงจะสงสัยว่าคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นมีเหตุสงสัย
ว่าเป็นโรคระบาดที่อธิบดีประกาศหรือไม่ ประการที่สอง ถ้าเป็นเหตุที่เราสงสัยว่าเป็นโรคที่ต้องเข้าไปสอบสวน
ตามภารกิจปกติตามที่เคยทามา ซึ่งยังไม่ได้เป็นโรคระบาดที่อธิบดีประกาศตามกฎหมายนี้ แต่เข้าตามเกณฑ์
ทีเ่ ราเคยทามาตลอด ซึง่ เมื่อเข้าเกณฑ์นี้แล้ว เราต้องเข้าไปดาเนินการตามภารกิจปกติ ซึ่งทางสานักระบาดวิทยา
และ ...

๑๗
และศูน ย์กฎหมายต้องเข้าไปช่วยกัน ทาตรงนี้ให้ เกิดความกระจ่าง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจว่า กรณีใดคือคาว่า
“มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคระบาด” ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือกรณีใดเป็นเหตุสงสัยว่าเป็น
โรคที่เราต้องเข้าไปสอบสวนโรคตามบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 ซึ่งสองกรณีนี้กาหนดอานาจหน้าที่ในการเข้าไปดาเนินการต่างกัน ดังนั้น ส่วนไหนที่ต่างหรือส่วนไหน
ที่เหมือนกัน เป็นจุดที่ต้องไปทาความเข้าใจร่วมกัน
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ถ้าเป็นการ
สอบสวนโรคในกรอบของการปฏิบั ติห น้าที่ปกติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริห ารราชการแผ่ นดิน พ.ศ.
2534 เพียงแต่มเี ครื่องแบบให้รู้ว่าเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข ก็ใช้ได้แล้ว
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าว่า ถ้าเป็นกรณีเกี่ยวกับ
การปฏิบัตินี้ ขอให้มองเป็นวงกลมสามส่วน คือ ก่อนเกิด โรค ขณะเกิดโรค และหลังเกิดโรค ซึ่งตอนนี้ปัญหา
ที่เราพบก็คือ ก่อนเกิดโรคยังไม่มีการประกาศว่าวิธีการปฏิบัติคือต้องทาอะไร อย่างไร ซึ่ง เจ้าหน้าที่ต้องสวม
เครื่องแบบและแสดงบัตรเพื่อให้ทราบว่ากาลังแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานและใช้อานาจตามที่กฎหมายที่กาหนด
ส่วนวิธีการในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าสามารถเข้าไปได้ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา แต่เมื่อเกิด โรคแล้ ว โดยเฉพาะในช่ว งที่ต้องตอบโต้ ช่ว งฟื้นฟู หรือช่ว งบรรเทานี้
เป็นช่วงที่มีการประกาศโรคระบาดแล้ว ก็จะสามารถใช้อานาจหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ อันนี้เราต้องทาความเข้าใจ
ว่าในช่วงที่ต้องป้องกัน เราต้องทาอะไร อย่างไร
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคอันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. .... เป็นร่างที่ได้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติแล้ว กรมควบคุมโรคโดยศูนย์กฎหมาย สานักระบาดวิทยา และ
สานักโรคติดต่อทั่วไป จะจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติในปลายเดือนนี้ ทั้งนี้จะนาร่างฉบับนี้ไปรับฟังความ
คิดเห็ น จากผู้ ป ฏิบั ติ อีกครั้ งหนึ่ ง เนื่ องจากกฎหมายฉบับนี้ มีความซับ ซ้อนในรายละเอีย ดเชิงปฏิ บัติ ซึ่งถ้ า
ประกาศออกไปแล้ว อาจจะกลายเป็นปัญหาแก่ผู้ปฏิบัติได้ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องรับฟังความคิดเห็น
อีกครั้ง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า สาหรับแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการ
สอบสวนโรคแนบท้ายร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ท่านประธานจะพิจารณาหรือจะมอบหมายให้
ทางสานักระบาดวิทยารับไปดาเนินการ
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แนวทางปฏิบัติในการดาเนินการ
สอบสวนโรคแนบท้ายร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ขอมอบหมายให้ผู้แทนสานักระบาดวิทยารับไป
ดาเนินการ
มติที่ประชุม
1. มอบฝ่ายเลขานุการดาเนินการปรับแก้ โดยกรณีตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้แยกเรื่องการสอบสวน
โรคติดต่ออันตรายและการสอบสวนโรคระบาดเป็นคนละข้อแยกออกจากกัน
2. มอบฝ่ายเลขานุการไปหารือร่วมกับสานักระบาดวิทยา เพื่อกาหนดให้ชัดเจนเกี่ยวกับกรณีที่อธิบดี
กรมควบโรคได้ประกาศโรคระบาดตามข้อ 2 แล้ว กรมควบคุมโรคจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ในพื้นที่ให้ทราบเมื่อใด อย่างไร
3. มอบ …

๑๘
3. มอบผู้แทนสานักระบาดวิทยาดาเนินการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการสอบสวนโรคแนบท้ายร่ าง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ องหลั กเกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่อ นไขในการสอบสวนโรคในการสอบสวน
โรคติดต่ออันตรายและโรคระบาด พ.ศ. .... รวมทั้งจัดทาหลักเกณฑ์ในการออกประกาศโรคระบาดของอธิบดี
กรมควบโรคตามมาตรา 9 ของพระราชบัญ ญั ติโ รคติ ดต่ อ พ.ศ. 2558 เพื่อ ให้ ส ามารถออกประกาศได้
โดยไม่ต้องนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการอีก ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาเรียบเรียง
ถ้อยคาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเมื่อสานักระบาดวิทยาดาเนินการจัดทาหลักเกณฑ์เสร็จแล้ว
๔.2 ร่างระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
นางสาวอั งคณา บริ สุ ทธิ์ ผู้ อ านวยการศู นย์ กฎหมาย กล่ า วว่ า สื บ เนื่ อ งมาจากมาตรา ๕๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดว่า กรณีที่เป็นโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ง ปี
ให้ผู้มีอานาจสามารถเปรียบเทียบได้ โดยให้เป็นอานาจของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย โดยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการก็ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กาหนด จึงเป็นที่มาของร่างระเบียบฉบับนี้ โดยร่าง
ระเบี ย บนี้ คณะกรรมการโรคติดต่ อแห่ งชาติ ไ ด้ พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบในหลั กการแล้ ว จึง ได้ เ ข้าสู่ การ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้งหนึ่ง อนึ่งระเบียบฉบับนี้ทางฝ่ายเลขานุการได้จัดทา “บัญชีอัตราการ
เปรียบเทียบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ” แนบท้ายร่างระเบียบฉบับนี้มาด้วย ซึ่งจะ
เหมือนกับกฎหมายทีใ่ ห้อานาจในการเปรียบเทียบได้อื่น ๆ เช่น กาหนดไว้ว่าความผิดครั้งที่หนึ่งจะปรับเท่าไหร่
ครั้งที่สองจะปรับเท่าไหร่ ครั้งที่สามครั้งที่สี่จะปรับเท่าไหร่ เป็นต้น ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับกับกฎหมายระดับ
อนุบัญญัติอื่นๆ ซึ่งออกมาประกอบกฎหมายแม่บท ตัวอย่างพระราชบัญ ญัติอื่น ๆ ของกรมควบคุมโรค ที่มีการ
ออกอนุบัญญัติในลักษณะนี้ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
๑. ข้ อ 1 ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก าร
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘”
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ชื่อของระเบียบตกคาว่า “พ.ศ. ....” ให้แก้ไขดังนี้
“ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ. ....”
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “.... พ.ศ.
๒๕๕๘ ” นี้ เป็นชื่อของพระราชบัญญัติ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ฝ่ายเลขานุการจะรับไปปรับแก้ให้ถูกต้อง
มติที่ประชุม เห็นควรให้แก้ไข โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. ....”
2. ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3. ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“การกระทาความผิด” หมายความว่า การกระทาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้กระทา ...

๑๙
“ผู้กระทาความผิด” หมายความว่า ผู้ต้องหาว่ากระทาความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
๒๕๕๘
“ผู้มีอานาจเปรีย บเทียบ” หมายความว่า อธิบดีกรมควบคุมโรคและผู้ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรค
มอบหมายให้มีอานาจเปรียบเทียบบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบถามว่า เกี่ยวกับ
หลักการของคานิยามต่าง ๆ ยึดหลักการใด
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า กาหนดคานิยามโดยยึดโยงกับกฎหมาย
แม่บท
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4. ข้อ 4 เมื่อปรากฏหลักฐานว่าได้มีการกระทาความผิดในพื้นที่ใด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ในพื้นที่นั้น สรุปรายงานการตรวจสอบตามแบบ รต. 01 เพื่อส่งเรื่องให้ผู้มีอานาจเปรียบเทียบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5. ข้อ ๕ เมื่อปรากฏหลักฐานจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อว่าได้มีการกระทาความผิดเกิดขึ้น
ให้ผู้มีอานาจเปรียบเทียบเรียกผู้กระทาความผิดมาทาการเปรียบเทียบตามแบบ รต.๐๒ ท้ายระเบียบนี้ และให้
แจ้งข้อหาในการกระทาผิด วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ และชี้แจงให้ผู้กระทาผิดเข้าใจถึงความผิดที่เกิดขึ้นว่า
เป็นคดีที่สามารถทาการเปรียบเทียบได้ ถ้ารับสารภาพและยินยอมให้เปรียบเทียบ และเมื่อทาการเปรียบเทียบ
แล้วให้คดีเป็นอันเลิกกัน
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิ ดยิน ยอมให้เปรียบเทียบ ให้ผู้ มีอานาจเปรียบเทียบบันทึกคาให้การของ
ผู้กระทาความผิดไว้ตามแบบ รต. ๐๓ ท้ายระเบียบนี้
ในกรณีที่ผู้กระทาผิดไม่ยินยอมให้เปรี ยบเทียบ ให้ผู้มีอานาจเปรียบเทียบบันทึกคาให้การไว้ตามแบบ
รต. ๐๔ ท้ายระเบียบนี้
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แบบ รต. ต่างๆ ให้พิจารณาอย่าง
รอบครอบอีกครั้ง
มติที่ประชุม เห็นชอบ
6. ข้อ ๖ ในคดีที่ผู้มีอานาจเปรียบเทียบพิจารณาแล้วเห็นว่า
(๑) ไม่มีอานาจเปรียบเทียบ ให้ส่งเรื่องคืนเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเจ้าของเรื่องเพื่อส่งเรื่องให้
พนักงานสอบสวนดาเนินคดีต่อไป
(๒) การกระทานั้นไม่เป็นความผิดตามข้อกล่าวหา ให้ส่งเรื่องคืนเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเจ้าของ
เรื่องเพื่อดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
(๓) ไม่สมควรเปรียบเทียบ เนื่องจากเป็นการกระทาความผิดเดิมเกินสี่ครั้ง ให้ส่งเรื่องคืนเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อเจ้าของเรื่องเพื่อส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดาเนินคดีต่อไป
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบถามว่า ที่มาของ
จานวนสี่ครั้ง อ้างอิงจากอะไร
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า เมื่อเทียบกับกฎหมายอื่น

นายปัญญา …

๒๐
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เรื่องนี้เป็น
การกระทาผิดเกี่ยวกับโรคติดต่อซึ่งมีความรุนแรงสูง และเกี่ยวข้องกับโรคที่ร้ายแรง การกาหนดให้ทุกกรณีต้อง
กระทาผิดเกินสี่ครั้งอาจไม่เหมาะสม เพราะมากครั้งเกินไป ซึ่งบางฐานความผิด หากกระทาความผิดซ้าเพียง
สองสามครั้งก็อาจจะถือว่ามากครั้งแล้ว เพราะแหล่งเชื้อโรคอาจจะแพร่กระจายส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
อย่างรุนแรงแล้ว
นางสาวอั งคณา บริ สุ ทธิ์ ผู้ อ านวยการศูน ย์ กฎหมาย ชี้แ จงว่ า ตามที่ท่ า นผู้ แทนกลุ่ มกฎหมาย
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว อาจต้องตั้งเป็นประเด็นไว้ เนื่องจากตอนที่เราออกแบบร่าง เราได้
ออกแบบสาหรับทุกข้อหาที่เปรียบเทียบได้ไว้เป็นสี่ครั้งลดหลั่นกันไปตามอัตราโทษ แต่เราอาจจะพิจารณาตาม
บัญชีแนบท้ายนี้ แล้วให้ในบางข้อหากาหนดไว้ไม่ถึงสี่ครั้ง แล้วค่อยปรับถ้อยคาเป็น “ไม่เกินที่บัญชีแนบท้าย
กาหนด”
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว เพราะว่าคาสั่ง
บางอย่างเป็นเรื่องที่ให้เขากาจัดสิ่งที่เป็นหรือก่อให้เกิดโรค ถ้าเกินสองสามครั้งอาจจะเป็นผลให้การควบคุมโรค
ด้อยประสิทธิภาพลง เนื่องจากความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ เป็นเรื่องการฝ่าฝืนคาสั่ ง
เป็นส่วนมาก ดังนั้น โทษควรมีลักษณะลดหลั่นกันไป
มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุ การรับไปปรับแก้จานวนครั้งในการกระทาความผิดซ้าเดิมตามความ
ในข้อ 6 (3) ให้มีลักษณะลดหลั่นกันไปตามสภาพความรุนแรงแห่งผลของการกระทาผิด หรือตามระดับความ
รุนแรงของโรค โดยกาหนดจานวนครั้งของแต่ละลักษณะความรุนแรงของข้อหาที่กระทาผิดลดหลั่นกันไปไว้ใน
บัญชีอัตราการเปรียบเทียบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และปรับแก้ถ้อยคาในข้อ 6 (3)
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
7. ข้อ ๗ ในการเปรียบเทียบ ให้ผู้มีอานาจเปรียบเทียบกาหนดค่าปรับที่ผู้กระทาผิดพึงชาระตามอัตรา
ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้
ให้ผู้มีอานาจเปรียบเทียบบันทึกการเปรียบเทียบผู้กระทาความผิดที่ชาระค่าปรับแล้วตามแบบ รต. ๐๕
แนบท้ายระเบียบนี้
มติที่ประชุม เห็นชอบ
8. ข้อ ๘ ในการเปรียบเทียบ เมื่อมีเหตุผลพิเศษอันควรแก่การพิจารณาลดจานวนค่าปรับ ผู้มีอานาจ
เปรียบเทียบอาจกาหนดจานวนเงินค่าปรับแตกต่างไปจากจานวนเงินค่าปรับในข้อ ๗ ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจานวนเงินค่าปรับ
เหตุพิเศษตามความในวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งการกระทา
ความผิด ความเสียหายที่ได้รับหรือผลกระทบต่อประชาชน ตลอดจนอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา
การศึกษาอบรม สุขภาพ อาชีพ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ของผู้กระทาความผิดประกอบด้วย
นางปิ่น นภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป สอบถามว่า กรณีผู้กระทาความผิดไม่มี
เงินจ่าย สมมติว่าเขาอ้างว่าไม่มีเงินจ่ายเพราะฐานะทางบ้านยากจน แต่เขาให้ความร่วมมือและยินยอมให้ปรับ
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ถ้าหลังจากครบสามสิบวันนับแต่เปรียบเทียบแล้ว
ผู้กระทาผิดไม่ไปชาระค่าปรับ ก็ต้องนาตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดาเนินคดีต่อไป
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่ าวว่า กรณีนี้ จะเป็น ดังเช่นที่ผู้ แทนกรม
ปศุสัตว์กล่าว เพราะว่า เมื่อได้มีการใช้อานาจเปรียบเทียบคดีแล้ว ถ้าเขาไม่ปฏิบัติตาม ก็เป็นกรณีที่เขากระทา
ความผิด ...

๒๑
ความผิ ดแล้ว ทั้งนี้ ต้องนาไปเทียบเคียงกับกฎหมายอื่นๆ ก่อน ฝ่ายเลขานุการจะรับไปศึกษากฎหมายอื่น
อีกครั้ง เพราะว่าหลักการสาคัญในข้อนี้เป็นกรณีที่คานึงถึงการลดอัตราจานวนค่าปรับ ซึ่งต้องคานึงถึงฐานะ
คุณวุฒิ วัย วุฒิ อย่างไรก็ดี การเปรี ยบเทียบปรับต้องใช้ทั้งหลักรัฐ ศาสตร์และนิติศาสตร์ในการดาเนินการ
ยกตัวอย่างกรณีของชายชาว Sierra Leone ซึ่งในตอนนั้นกฎหมายฉบับนี้ยังไม่มี เมื่อปรับคดีตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ผู้กระทาความผิดต้องชาระค่าปรับ ซึ่งเมื่อทาการเปรียบเทียบแล้ว จานวนเงินไม่เกิน
สองพันบาท แต่สุดท้ายเขาไม่ชาระค่าปรับ เราก็ ใช้วิธีคุยกับพนักงานสอบสวนและเป็น เราออกเงินชาระเป็น
ค่าปรับเพื่อให้คดีเลิกกันไป ซึ่งที่กล่าวมาก็เป็นลักษณะของการปรับใช้หลักทางรัฐศาสตร์ร่วมกับนิติศาสตร์
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สาหรับกรณี
นักเดินทางทีไ่ ม่มีเงินชาระค่าปรับในขณะนั้น อาจยังไม่ต้องให้เขาชาระในขณะนั้นก็ได้ เพราะว่าเขาต้องรีบกลับ
แต่เราต้องมีมาตรการให้เจ้าพนักงานที่ซึ่งมีห น้าที่เปรียบเทียบปรับว่าจะให้ เขาทาอย่างไร เพราะในกรณีนี้
หากต้องส่งตัวกลับประเทศ เราอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งตัวเขากลับไป มากกว่าค่าปรับก็เป็นได้
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อาจจะมีกรณียินยอมให้เปรียบเทียบ
แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับก็เป็นได้
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในร่าง
ระเบียบฉบับนี้มีมาตรการการยืดเวลาออกไปให้สามสิบวันสาหรับกรณีที่เป็นคนไทย
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิ บดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แต่หมายถึงไม่มีหนทางใดที่จะ
ทดแทนการชาระเป็นค่าปรับใช่หรือไม่
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ถ้าไม่มีการ
ชาระค่าปรับ ถือว่าคดียังไม่เลิก ต้องดาเนินคดีต่อ แต่ถ้าเป็นกรณีชาวต่างชาติ ต้องเขียนข้อกฎหมายอีกแบบ
อาจต้องมีเรื่องระงับการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยต้องประสานไปยั งด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้ระงับการ
เดิน ทางกลั บ ของเขาไว้ก่อน ในกรณี ที่เขายัง ไม่ช าระค่ าปรั บ เพราะว่า กฎหมายนี้ ผู้ กระทาผิ ดอาจจะเป็ น
ชาวต่างชาติ
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เขียนกาหนดไว้ได้ใช่หรือไม่
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สามารถ
เขียนได้ แต่ค่อนข้างยาก
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าว่า แต่ตามหลักกฎหมาย
อาญา เมื่ อ มี ก ารกระท าความผิ ด เกิ ด ขึ้ น ในราชอาณาจั ก ร ผู้ ต้ อ งหาว่ า กระท าความผิ ด ก็ ต้ อ งรั บ โทษ
ในราชอาณาจักร คือต้องบังคับเอาโทษก่อนที่จะเดินทางออกนอกจากราชอาณาจักร
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า อย่างกรณี
ชาย Sierra Leone ก็เช่นกัน เขาบอกว่าจะนามาชาระในภายหลัง แต่ผ่านไปสองวัน เขาบินออกนอกประเทศ
ไปแล้ว ในทางกฎหมายย่อมเป็นการยากที่จะบังคับได้
มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการศึกษาหามาตรการในดาเนินการเกี่ยวกับกรณีที่ผู้กระทาความผิด
ไม่สามารถชาระค่าปรับได้ โดยแยกเป็นกรณีผู้กระทาความผิดเป็นคนไทย และกรณีผู้กระทาความผิดเป็น
คนต่างด้าว
9. ข้อ ๙ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินค่าปรับในการเปรียบเทียบส่งคลังนั้นให้ดาเนินการ
ดังนี้
(๑) กรณีที่ ...
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(๑) กรณีที่อธิบ ดีกรมควบคุมโรคหรือรองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้ เปรียบเทียบ ให้ ผู้มีอานาจ
เปรียบเทียบออกใบนาส่งชาระเงินให้แก่ผู้กระทาความผิดตามแบบ รต. ๐๖ ท้ายระเบียบนี้ และให้เจ้าหน้าที่
นาผู้กระทาความผิดไปชาระเงินที่กองคลัง กรมควบคุมโรค
(๒) กรณีที่ผู้อานวยการสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้เปรียบเทียบ ให้ผู้มีอานาจเปรียบเทียบ
ออกใบน าส่ งชาระเงิน ให้ ผู้กระทาความผิ ดตามแบบ รต. ๐๖ ท้ายระเบียบนี้ และให้ เจ้าหน้าที่ นาผู้กระทา
ความผิดไปชาระเงินที่ฝ่ายการคลัง สานักเลขานุการ สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
(๓) กรณีที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้เปรียบเทียบ ให้ผู้มีอานาจเปรียบเทียบออกใบนาส่ง
ชาระเงินให้ผู้กระทาความผิดตามแบบ รต. ๐๖ ท้ายระเบียบนี้ และให้เจ้าหน้าที่นาผู้กระทาความผิดไปชาระ
เงินที่งานการเงินของสาธารณสุขจังหวัด
เมื่อผู้ กระทาความผิดได้ชาระค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่คลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินแล้วแต่กรณี ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กระทาความผิด
โดยในใบเสร็จรับเงินต้องมีข้อความแสดงว่าเป็นใบเสร็จรับเงินค่าเปรียบเทียบในความผิดฐานใดและมาตราใด
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคดีเปรียบเทียบเลขที่ใด ตามแบบ รต. ๐๗ ท้ายระเบียบนี้
โดยเงินค่าปรับให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
การหักเงินค่าปรับก่อนนาส่งคลัง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมควบคุมโรคกาหนด ทั้งนี้
ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนาส่งคลัง
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ยังไม่มีการแต่งตั้งหรืออธิบดียังไม่ได้มอบหมายว่าจะให้
ผู้ใดเป็นผู้มีอานาจเปรียบเทียบ ซึ่งข้อนี้น่าจะกาหนดให้เป็นอานาจของบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในข้อนี้ และวรรคท้ายนี้
คงไม่มีพระราชบัญญัติดังกล่าว ข้อความว่า “....บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนาส่งคลัง”
ตรงนี้ น่ า จะเป็ น คาที่ ใช้กั บ กฎหมายระดับ พระราชบัญ ญัติ กฎหมายนี้เ ป็น กฎหมายระดั บ พระราชบั ญญั ติ
ใช่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า เป็นระเบียบของกรมบัญชีกลาง
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ระเบียบไม่ควรใช้ถ้อยคาอย่างนี้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า เป็นถ้อยคาที่ได้มาจากการหารือกับ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า คาว่า “บทบัญญัติ” เป็นถ้อยคาที่ใช้กับกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติเป็นส่วนใหญ่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า สาหรับประเด็นนี้ทางฝ่ายเลขานุการ
จะรับไปหารือกับ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง แต่กฎหมายอื่นๆ ที่นามาเทียบเคียงก็ใช้ถ้อยคา
เช่นนี้ เนื่องจากการหักเงินค่าปรับส่งคลังมีกฎหมายหลายชั้น ซึ่งมีตั้งแต่ระดับชั้นพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ลดหลั่ นกัน ไปจนถึงระดับ ชั้น ที่เป็ นประกาศ ดังนั้น จึงต้องใช้ ถ้อยคาลั กษณะนี้ ส่ ว นในกรณีของผู้ มีอานาจ
เปรียบเทียบปรับและผู้ได้รับมอบหมายนั้น ในตอนที่จะนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ได้มีการปรึกษากับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นนี้แล้ว โดยได้วางไว้แล้วว่าจะมอบหมายใคร
ถ้าเป็นส่วนกลางจะเป็นท่านอธิบดีและท่านรองอธิบดี กรุงเทพมหานครจะเป็นท่านผู้อานวยการสานักอนามัย
แต่กรณี ...
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แต่กรณีจังหวัดจะเป็นท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งได้สอบถามสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว
ว่าจะต้องนามาเขียนไว้ในระเบียบฉบับนี้ หรือว่าจะต้องทาคาสั่งแยกต่ างหากให้อานาจเปรียบเทียบปรับแก่ผู้ที่
อธิบดีมอบหมาย สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้ง ว่าให้ทาเป็นคาสั่งแยกต่างหากคู่กับร่างฉบับนี้ ดังนั้น
ในประเด็นนี้ทางฝ่ายเลขานุการจะรับกลับไปหารือกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เห็นควรให้เพิ่มเติมถ้อยคาดังกล่าวได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ในชั้นร่างได้กาหนดแล้วว่าผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายได้แก่ใครบ้าง ถ้าเป็นกรณีทั่วราชอาณาจักรให้เป็นอธิบดีหรือรองอธิบดี ส่วนในกรณีกรุงเทพมหานคร
ให้เป็นผู้อานวยการสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร และกรณีจังหวัดให้เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตอนนั้น
ได้ส่งร่างให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเบื้องต้นก่อนนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
โรคติ ด ต่อ แห่ ง ชาติ ซึ่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี กาแจ้ง ว่ ากรณี อ ธิบ ดี มอบหมายจะต้ องไปท าคาสั่ ง
มอบหมายต่างหากและต้องออกคู่กับระเบียบฉบับนี้
พันตารวจเอกหญิงมานี ขจรไชยกูล ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ กล่าวว่า ขออนุญาตสอบถาม
เกี่ ย วกั บ จุ ด รั บ ช าระเงิ น อย่ า งเช่ น กรณี เ จ้ า หน้ า ที่ จ ะต้ อ งน าผู้ ก ระท าผิ ด ไปช าระเงิ น ค่ า ปรั บ ที่ ก อ งคลั ง
กรมควบคุมโรค หรือฝ่ายการคลัง สานักเลขานุการ สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในกรณีกรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งและที่อยู่ของผู้กระทาความผิดเอื้อกับเนื้อหาในส่วนนี้หรือไม่
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ในตอนที่เข้า สู่ การพิจารณาของ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ก็มีคาถามในประเด็นนี้ ซึ่งเราต้องหาจุดจัดการที่จะต้องพาเขาไปเสียค่าปรับ
กับผู้ที่จะต้องดาเนินการทางการเงินไปจนถึงการนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินให้ได้ แต่ถ้าจะกระจายจุดจัดการ อาจมี
ปัญหาเรื่องความพร้อมที่จะดาเนินการต่างๆ ทางการเงินไปจนถึงการนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เส้นทางตรงนี้
จะยากและกระบวนการจัดการ จึงปรับจุดจัดการให้เหลือเพียงสามจุดแบบนี้ คือถ้าเป็นท่านอธิบดีกับท่านรองอธิบดี
ก็นาส่งที่ส่วนกลาง ถ้าเป็นกรุงเทพมหานคร นาส่งที่สานักอนามั ย แต่ถ้าเป็นจังหวัด ก็ให้นาส่งที่สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส่วนกรณีด่าน ต้องนาผู้ต้องหาไปเปรียบเทียบปรับที่สานักอนามัย แต่ว่าในชั้นนั้นเป็นชั้น
รับหลักการ ซึ่งคณะกรรมการก็ได้มีมติให้นาเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายอีกครั้ง
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เมื่อกล่าวถึงกลไกการ
รับชาระเงิน ควรดูกลไกของพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกรณีที่ต้องมีการดาเนินคดี
เช่นกัน วิธีการคือถ้าส่งค่าปรับหรือชาระผ่านทางไปรษณีย์ ก็หมดหน้าที่ของผู้กระทาความผิดแล้ ว ซึ่งรูปแบบนี้
จะสะดวกกับเจ้าหน้าที่ด้วย เพราะไม่ต้องเอาตัวผู้กระทาความผิดมาที่จังหวัด
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ควรมอบหมายสาธารณสุขอาเภอด้วย
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ปัญหา
ที่พบคือ ได้เงินมาจานวนน้อย แต่ต้องทาบัญชี ต้องนาส่งเงิน ซึ่งอาจจะวุ่นวายสาหรับผู้ปฏิบัติและไม่คุ้มค่า
ในเชิงภารกิจ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ฝ่ายเลขานุการจะรับไปศึกษาร่างนี้
เพิ่มเติม แต่ในเบื้องต้นได้จัดทาร่างนี้เพื่อนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ตอนที่นาร่างนี้เข้าสู่ที่
ประชุ ม คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ ว่ า จะให้ มี สิ น บนรางวั ล ในการน าจั บ เหมื อ นเรื่ อ งเหล้ า บุ ห รี่
เพื่อจะได้เป็นสินบนรางวัลนาจับและเงินรางวัลสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ไปจับ ในตอนนั้นผู้บริหารของกรมมองว่า
เรื่อง ...

๒๔
เรื่องโรคติดต่อเป็นคนละกรณีกับเรื่องเหล้า บุหรี่ เพราะการฝ่าฝืนเป็นผลมาจากการใช้อานาจของเรา คือเราสั่ง
ให้เขาดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว แต่เขาไม่ทา หรือกรณีสินบนในการแจ้งเบาะแสว่าสงสัยว่ามีคนป่วย
เนื่องจากมีคนไออยู่ในบ้านหลังนี้ ซึ่งเป็นเรื่องคนละแบบ เพราะจะรู้ว่าป่วยจริงหรือไม่ เราไม่สามารถรู้ได้ จึงตัด
เรื่องสินบนรางวัลกับเรื่องค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ออกไป โดยให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ส่วนเรื่องจุดจัดการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนกับการดาเนิ นการของเจ้าหน้าที่และความพร้อม
ฝ่ายเลขานุการจะรับไปดูเปรียบเทียบกับกฎหมายอื่นอีกครั้ง กับกรณีที่ว่าจะอานวยความสะดวกโดยเพิ่มช่องทางอื่น
ในการชาระเงินค่าปรับอย่างเช่นทางไปรษณีย์หรือแคชเชียร์เช็ค หรือจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปหา แล้วเปรียบเทียบปรับ
ตรงนั้นเลย จะทาได้หรือไม่
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ควรดูตัวอย่างของ
กรมสรรพากรเกี่ย วกับ วิธี ก ารได้ มาซึ่ งรายได้ คือ การให้ เจ้ าพนั กงานเข้า ไปที่บ้ า น หรื อ ตั้ง จุด จ่า ยเงิ น ไว้ ที่
ห้างสรรพสินค้าแล้วให้คนมาจ่าย หรือจัดเป็นแบบจังหวัดเคลื่อนที่ ซึง่ จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้มาใช้บริการ
ไม่เช่นนั้น แม้เราจะเรียกให้เขามาจ่าย เขาก็คงไม่มาจ่าย
มติที่ประชุม
1. มอบฝ่ายเลขานุการหารือกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นที่ว่าจะสามารถกาหนด
ผู้มีอานาจเปรียบเทียบคดีและผู้ซึ่งผู้มีอานาจเปรียบเทียบคดีมอบหมายไว้ในร่างระเบียบฉบับนี้ได้ หรือไม่ หรือ
ต้องทาเป็นคาสั่งมอบหมายแยกต่างหาก
2. มอบฝ่ายเลขานุการหารือกับกฤษฎีกาประเด็นความเหมาะสมในการใช้ถ้อยคาในข้อ 9 วรรคสาม
คาว่า “....บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนาส่งคลัง”
3. มอบฝ่ายเลขานุการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดจัดการรับชาระเงินค่าปรับตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
และมาตรการในการอานวยความสะดวกในการชาระเงินค่าปรับอื่นๆ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
กาหนดประชุมครั้งถัดไป เมื่อได้กาหนดการที่แน่นอนแล้วฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้อนุกรรมการทุกท่าน
ทราบต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑3.๐๐ น.

ผู้สรุปรายงานประชุม นายประจักษ์ ศรีประจันทร์
นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย
นายทักษดนัย ใจยาว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

