รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายครั้งที่ 6/2560
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค
------------------------------------------รายชื่ออนุกรรมการที่มาประชุม
1. นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก
2. พันตารวจเอกหญิงมานี ขจรไชยกูล
3. นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ
4. นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา
5. นายวชิร รักขิตตธรรม
6. นายสุเทพ ยิ้มละมุล
7. นายสัตวแพทย์เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย
8. นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์
9. นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
10. นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ประธานอนุกรรมการ
ผู้กากับการฝ่ายกฎหมายและวินัย
อนุกรรมการ
กองบังคับการอานวยการ โรงพยาบาลตารวจ
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
นิติกรชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงบประมาณ
นิติกรชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นิติกรชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย
อนุกรรมการและ
กรมควบคุมโรค
เลขานุการ
นิติกรปฏิบัติการ
อนุกรรมการและ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่ออนุกรรมการที่ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น
1. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2. ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
3. ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประจักษ์ ศรีประจันทร์
2. นายทิวากรณ์ ทิน่าน

นิติกรปฏิบัติการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกรปฏิบัติการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
3.นายกิตติ …
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3. นายกิตติ ก้อนแก้ว
4. นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์
5. นายกฤษฎาบัณ ปานโท้
6. นางสาวจินตนา บุตรชน
7. นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย
8. นายทักษ์ดนัย ใจยาว
9. นางสาวเสมอใจ สืบวิเศษ
10. นายชานนท์ แก้วเชื้อ
11. นางสาวกษมน รัตนพันธ์
12. นายประพันธ์ ชูชะรา
13. นางสาวนิตยา เครือเทศ

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
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายแพทย์ สุเทพ เพชรมากรองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานการประชุม ได้กล่ าวเปิดการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายครั้งที่ 6/2560 และดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5/2560
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
และหากมีข้อแก้ไขประการใด สามารถแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการเพื่อขอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมได้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในการพิจารณาเนื้อหาสาระของร่างประกาศ
ฉบับนี้มีประเด็นหลักอยู่ 2 ประเด็น คือ 1. การเข้าไปสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ซึ่งในการประชุม
ครั้งที่ผ่านมา ...

๓
ครั้งที่ ผ่ านมา ที่ ป ระชุมมีม ติ เห็ น ควรให้ แยกกรณี ก ารสอบสวนโรคติดต่ ออันตรายและโรคระบาดออกจากกั น
เพื่อความชัดเจน และ 2. แนวทางแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก เนื่องจากโรคติดต่อ
อันตรายมีจานวน 12 โรค และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง มีจานวน 57 โรค โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้สานัก
ระบาดวิทยากลับไปพิจารณาแต่ละรายชื่อโรค รวมทั้งเงื่อนไขในการเข้าไปสอบสวนโรคว่ามีความถูกต้องเหมาะสม
เป็นไปตามหลักการทางวิชาการหรือแนวทางปฏิบัติที่ องค์การอนามัยโลกหรือองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สาธารณสุขกาหนดไว้หรือ ไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีการปรับแก้ข้อ 1 ถึงข้อ 4 และได้มีการ
แยกกรณี การสอบสวนโรคติด ต่ ออั น ตรายและโรคระบาดออกจากกัน เพื่ อความชัด เจน ทั้ งในส่ ว นการเข้ าไป
ระยะเวลาในการเข้าไป ซึง่ แต่ละโรคมีความความแตกต่างกันตามความรุนแรงของโรคนั้นๆ
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้เสนอให้มีการปรับแก้
ข้อ 4 โดยให้ใช้คาว่า “แนวทางปฏิบัติในการดาเนินการสอบสวนโรคแนบท้ายประกาศนี้ ” เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาในร่างประกาศฯ
นายสัตวแพทย์เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ตามข้อ 2 เมื่ออธิบดีกรมควบคุมโรค
โดยคาแนะน าของคณะกรรมการด้านวิชาการได้ประกาศสถานที่ที่มีโรคระบาด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ดาเนินการสอบสวนโรคทันที โดยปกติเมื่อมีการระบาดของโรคเกิดขึ้น
เจ้ า หน้ า ที่ ก็ จ ะด าเนิ น การตามกลไกที่ ได้ เคยมี ก ารปฏิ บั ติ ม า แต่ ในข้ อ 2 หมายความว่ าจะต้ อ งรอให้ อ ธิ บ ดี
กรมควบคุมโรคประกาศเขตโรคระบาดก่อนจึงจะสามารถดาเนินการสอบสวนโรคได้ใช่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2548 ทีมเฝ้าระวังสอบสวน
เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มีการพัฒนาศักยภาพความพร้อมและแนวทางการปฏิบัติ มาโดยตลอด ถ้ากรณีที่เป็นไปตาม
เกณฑ์การสอบสวนโรคที่ได้กาหนดไว้เกิดขึ้น ทีมที่อยู่ในพื้นที่จะเข้าดาเนินการสอบสวนโรคได้ทันที ซึ่งในขณะนั้น
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ยังไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การสอบสวนโรคระบาด ต่อมามีพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ กาหนดว่ากรณี ที่จะเป็ นโรคระบาดได้ อธิบ ดีกรมควบคุมโรคโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการด้านวิชาการจะต้องประกาศชื่อ อาการสาคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาด โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 9
ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เสียก่อน และที่ผ่านมาได้เกิดปัญหากรณีที่มีโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้น
ซึง่ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ลงดาเนินการสอบสวนโรคตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข กาหนด เมื่อมีเหตุสงสัยว่า
ป่วยในพื้นที่ 2 ราย ให้ลงสอบสวนได้ทันที ซึ่งจะเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
2550 ในการสอบสวนโรคต้ อ งมี การใช้ท รัพ ยากรบุ ค คลและเงิน จึงท าให้ เกิ ด ปั ญ หาขึ้น โดยมี ห ลายพื้ น ที่ ที่
ถูก ตรวจสอบกรณี เกิ ด โรคระบาด เจ้ าหน้ าที่ ที่ ล งปฏิ บั ติ งานเอาข้ อ มู ล จากแหล่ งใดเป็ น ฐานอ้ างอิ ง ท าให้ ถู ก
ตรวจสอบจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่ถูกเรียกเงินคืน เจ้าหน้าที่จึงขาดความมั่นใจในการ
ทาหน้าที่ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จึง ได้กาหนดฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยให้
อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศก่อน เจ้าหน้าทีจ่ ึงจะเข้าดาเนินการใดๆ ตามมาตรา 34 ได้
นายสัตวแพทย์เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า การดาเนินการสอบสวนโรคทันที
จะดาเนินการได้เมื่ออธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศ ตามข้อ 2 แต่ แนวทางปฏิบั ติตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ฉบั บ นี้ เช่น โรคพิ ษสุ นั ขบ้ า ตามข้อ 36 ผู้ ป่ว ยทุกรายตั้งแต่ผู้ ป่วยสงสั ยขึ้น ไป การที่เกิดกรณี สงสั ยขึ้น จะลง
ดาเนินการสอบสวนโรคได้ทันทีหรือต้องรอให้อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศก่อน และต้องให้อธิบดีกรมควบคุมโรค
ประกาศก่อนทุกกรณีหรือไม่
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
จะทาให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทางานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พอมาดูข้อจากัด แล้วมีอยู่ 2 ด้าน
คือ 1. ต้องการความรวดเร็ว ที่ จ ะควบคุมโรคให้ ได้ และ 2. หากเป็น โรคระบาดหรือโรคติ ดต่ออัน ตราย จะมี
มาตรการบางอย่างที่เป็นการรอนสิทธิประชาชน
นางปิ่นนภ ...

๔
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า จากสถานการณ์ล่าสุด มีผู้เสียชีวิต 2 ราย
ในหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งเข้า criteria ที่อธิบดีกรมควบคุมโรคจะประกาศเขตโรคระบาด แต่ตามกลไกของพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จะต้องให้อธิบดีกรมควบคุมโรคโดยคาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการประกาศก่อน
ซึง่ ในปัจจุบันคณะกรรมการด้านวิชาการยังไม่เห็นด้วยที่จะให้ประกาศ และถ้าอธิบดีกรมควบคุมโรคยังไม่ประกาศ
ก็จะไม่มีการสอบสวนโรค แต่ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าทีไ่ ด้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
นายสั ต วแพทย์ เสาวพั ก ตร์ ฮิ้ น จ้ อ ย ผู้ แ ทนส านั ก ระบาดวิ ท ยา กล่ าวว่ า ในความหมายของค าว่ า
“การด าเนิ น การสอบสวนโรค” จะเริ่ ม จากการหาข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ ประสาน หรื อ ลงพื้ น ที่ ไปสอบสั ม ภาษณ์
ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเรียกว่า “การดาเนินการสอบสวนโรค” ถ้าตามประสบการณ์ แล้ ว หากรอให้ อธิบดีกรม
ควบคุมโรคประกาศก่อนตามข้อ 2 จะทาให้การดาเนินการ respond ช้า
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างประกาศฉบับนี้เป็นไปตามมาตรา 34 แห่ง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพราะมาตรา 34 กาหนดให้การจะเข้าไปดาเนินการใดๆ กฎหมายบังคับให้ต้อง
มี การสอบสวนโรคก่ อน ซึ่ งจะเชื่ อมกั บการสอบสวนโรคติ ดต่ ออั นตรายหรื อโรคระบาด โดยโรคติ ดต่ ออั นตราย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขจะเป็นผู้ ประกาศชื่อ อาการส าคัญของโรค แต่กลไกของโรคระบาดจะต่างกั บ
โรคติดต่ออันตราย เนื่องจากที่ผ่านมา ไม่มีคานิยามคาว่า “โรคระบาด” ปรากฏในกฎหมายฉบับใดเลย กฎหมายฉบับนี้
จึงเป็นกฎหมายฉบับแรกที่กาหนดนิยามคาว่า “โรคระบาด” ไว้ และกาหนดให้อธิบดีกรมควบคุมโรคโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการด้านวิชาการประกาศเขตติดโรคก่อน เพราะฉะนั้นการจะดาเนินการการสอบสวนโรคตามมาตรา 34 ได้
ต้องเป็นกรณีที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศก่อน แล้วถ้าหากอธิบดีกรมควบคุมโรคยังไม่ประกาศ เจ้าหน้าที่จะลงไป
ดาเนินการสอบสวนโรคหากมีเหตุสงสัยว่ามีโรคเกิดขึ้นในพื้นที่ ได้หรือไม่ เนื่องจากมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่ นดิ น พ.ศ.2534 กาหนดให้ เป็ นอ านาจหน้าที่ ของกรมควบคุมโรคในการที่ ต้องเข้ าไปเฝ้ าระวัง ป้ องกั น
ควบคุ มโรคและภั ยสุ ขภาพ ดังนั้ น ในส่ วนที่ ท าอยู่ เดิ มก็ สามารถดาเนิ นการได้ แต่หากเป็ นการสอบสวนโรคที่ เป็ น
โรคระบาดต้ องใช้ อ านาจตามมาตรา 34 ซึ่ งจะแยกกัก กักกั น หรือเอาซากศพมาท าลาย จะต้ องเป็ นกรณี ที่ อธิบดี
กรมควบคุมโรคประกาศโดยคาแนะนาคณะกรรมการด้านวิชาการ
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ขอเสนอให้เพิ่มเนื้อหาเข้าไปเพื่อไม่ให้
เข้าใจผิดว่าจะต้องรออธิบดีประกาศก่อนไว้ในแนวทางปฏิบัติ ในการสอบสวนโรค โดยให้ เจ้าหน้าที่สามารถออก
สอบสวนโรคก่อนได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่าวว่า กรณีนี้เป็นแนวทางแนบท้ายประกาศ
กระทรวงตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น จึงยังอยู่ในเงื่อนไขที่อธิบดีจะต้องประกาศก่อน ใน
ส่วนที่ได้มีการพูดถึงก่อนหน้านี้เป็นแนวทางอื่นที่ไม่ใช่การดาเนินการที่ อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 ซึ่งจะเป็นส่วนที่ต้องชี้แจงกับผู้ปฏิบัติในพื้นทีแ่ ละการทาความเข้าใจ โดยเรื่องนี้จะต้องมี guideline ๒
แบบ คือ การดาเนินการโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และการดาเนินการตามอานาจ
หน้าทีข่ องกระทรวงสาธารณสุขโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การที่ประกาศฉบับนี้กาหนดให้การ
สอบสวนโรคจะกระทาได้ก็ต่อเมื่ออธิบดีประกาศตามคาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการ อาจทาให้เจ้าหน้าที่
แปลความกลับว่าถ้าไม่ประกาศ ก็จะไม่ลงสอบสวนโรค จึงขอความเห็นจากที่ประชุมในการหาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ประเด็นนี้ได้ มีการหารือกับสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว กฎหมายแม่บทเขียนไว้อย่างไรต้องเป็นไปตามที่กฎหมายแม่บทกาหนด ส่วนแนวทาง
ที่เป็นการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของกรม จะต้องชี้แจงให้พื้นที่ทราบ ส่วนแนวทางแนบท้ายประกาศที่อาศัย
อานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องเป็นไปตามทีพ่ ระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กาหนด
นายแพทย์ ...

๕
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ถ้าหากจะตัดหมายเหตุ “การสอบสวน
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังจะกระทาได้ก็ต่อเมื่ออธิบดีกรมควบคุมโรคโดยคาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการ
ได้ประกาศชื่อ อาการสาคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาด ตามมาตรา 9 แล้ว ” ออกได้หรือไม่ เพราะอาจจะทาให้
ผู้ปฏิบัติเกิดความสับสน ถ้าอธิบดีกรมควบคุมโรคยังไม่ประกาศ เจ้าหน้าที่จะลงดาเนินการสอบสวนโรคไม่ได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า สามารถตัดออกได้ เพราะหากมองในมุมกลับ
อาจทาให้เจ้าหน้าที่ในพื้นทีเ่ กิดความสับสน
นายสัตวแพทย์เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า จากรายงานการประชุมครั้งที่
๕/๒๕๖๐ ได้ มี ก ารพู ด ถึ งประเด็ น เรื่ อ งนี้ แล้ ว จึ งขอเสนอให้ เพิ่ ม ประเด็ น กรณี โรคระบาด ให้ ด าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ในประกาศฉบับนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อ่านแล้วเข้าใจ
อานาจหน้าที่ในส่วนที่นอกเหนือจากอธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศ
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กล่ าวว่า เรื่อ งนี้ ได้ มี ก ารหารือ กั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าแล้ ว ว่ า สามารถเพิ่ ม เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ อ านาจหน้ า ที่ ข องกระทรวงสาธารณสุ ข ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ในแนบท้ายที่เป็นแนวทางปฏิบัติของประกาศฉบับนี้
ได้หรือไม่ ซึ่งแนวทางการปฏิบั ติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นอานาจ
หน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เป็นแนวทาง
เดียวกัน สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบกลับมาว่าแนวทางปฏิบัตินี้ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 และเป็นเงื่อนไขที่อธิบดีต้องประกาศก่อนถึงจะเข้าไปดาเนินการใดๆ ได้ ไม่ควรนาส่วนอานาจหน้าที่ของ
กระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาเขียนไว้ในประกาศฉบับนี้
เพราะอาจจะทาให้เกิดความสับสนในทางปฏิบัติได้ และเรื่องนี้มีอาศัยฐานอานาจตามมาตรา ๗ (๒) และมาตรา ๓๔
วรรคสามเท่านั้น
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า เห็นด้วยกับท่านประธาน ในส่วนของ
หมายเหตุ จะต้องให้ชัดเจนกว่านี้ ถ้ากาหนดไว้แบบนี้ จะต้องดาเนินการชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกคน เพราะหากไม่ชี้แจง
ให้ เจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิบัติในพื้น ที่ ทราบ จะทาให้การปฏิบัติงานเป็น ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทาให้เข้าใจว่าจะลง
สอบสวนโรคได้ต้องให้อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศเท่านั้น
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น
ต่ออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการ
พูดถึงประเด็นนี้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่หรือไม่ และเห็นควรตัดในส่วนของหมายเหตุออก
นางสาวอังคณา บริ สุท ธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่ าวว่า ในส่ วนของแนวทางต้องเป็ นไปตาม
ประกาศฉบับนี้ เพราะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่การทา guideline แนวทางในคู่มือและ
ชี้แจงเจ้าหน้ าที่ในพื้น ที่ จะต้องลงรายละเอียดให้ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ทราบ เรื่องการสอบสวนโรคมี ๒ กรณี คือ
1. การดาเนิ น การภายใต้อานาจหน้ าที่ของกระทรวงสาธารณสุ ขตามพระราชบัญ ญั ติ ระเบี ยบบริห ารราชการ
แผ่ น ดิน พ.ศ. 2534 และ 2. การดาเนินการภายใต้พระราชบั ญญั ติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในส่ว นของการ
ด าเนิ น การสอบสวนโรคตามอ านาจหน้ าที่ ข องกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น การหาสาเหตุ ข องโรคเพื่ อ รายงาน
ผู้บังคับบัญชาเพื่อการบริหารจัดการกรณีที่เกิดขึ้น และในเวทีชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกจังหวัด ที่ผ่านมา มีประเด็นเรื่อง
หลักเกณฑ์การสอบสวนโรคติดต่ออันตราย ๑๒ โรค ทีต่ ้องลงไปดาเนินการภายใน๑๒ ชั่วโมง ทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
เสนอ ๓ ตัวเลือก คือ ๑. เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตรายขึ้น ให้ส่วนกลางลงไปจัดการ ๒. ให้ส่วนกลางลงไปร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่แต่ให้ร่วมลงไปในกรณี cases แรก และ ๓. ให้ทางส่วนกลางลงดาเนินการร่วมกับพื้นที่ทุกครั้ง
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ต้องเลือกตัวเลือกที่ ๒ เพราะส่วนกลาง
ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตลอด
นางสาว ...

๖
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่าวว่า ประเด็นการเข้าไปในพื้นที่ ตามข้อ 2
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ขอให้พิจารณาแนวทางปฏิบัติตามแนบท้ายประกาศในหลายๆ ส่วนซึ่งยังไม่ตรงและยังไม่เป็นไป
ตามที่ป ฏิบัติกัน อยู่ เช่น ในส่วนข้อ ๑๒ ไข้หัด และข้อ ๑๓ ไข้หัดเยอรมัน เหตุใดต้องกาหนดแตกต่างกัน และ
ในที่ป ระชุมทางสานั กระบาดวิทยาโดยแพทย์ห ญิ งพจมานได้รับ เนื้อหากลั บมาดู เงื่อนไขการเข้าไปดาเนิ นการ
สอบสวนโรคเพิ่มเติม
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทั้งชื่อโรคและเงื่อนไขในการสอบสวน
โรคติดต่ออันตรายและโรคระบาด เห็นควรให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาร่วมกัน
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า การกาหนดในหมายเหตุไม่ใช่กรณี
การสอบสวนโรคระบาด แต่เป็นกรณีการสอบสวนโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า โรคที่จะเข้าไปสอบสวนโรคได้จะมีโรคติดต่อ
อันตรายและโรคระบาด ซึ่งโรคติดต่ออันตรายได้มีการประกาศแล้ว ๑๒ โรค แต่ในส่วนของโรคระบาดเป็นการยก
สถานะโรคติ ดต่อที่ ต้อ งเฝ้ าระวัง ๕๗ โรค เป็ นโรคระบาด แต่ เมื่ ออธิบ ดีก รมควบคุ มโรคประกาศตามเงื่อนไข
ที่กาหนดในมาตรา ๙ และถ้าหากต่อมาอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ยกเลิกประกาศ โรคระบาดก็จะกลับมาเป็นโรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวัง
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในหมายเหตุ การสอบสวนโรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวังจะกระทาได้ก็ต่อเมื่ออธิบดีกรมควบคุมโรคโดยคาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการได้ประกาศชื่อ
อาการสาคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาด ตามมาตรา 9 แล้ว ตรงนี้ทาให้สงสัยว่าจะดาเนินการสอบสวนโรคได้
ก็ต่อเมื่ออธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศเท่านั้น ส่วนนี้ต้องพิจารณาให้ดี
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้าไม่มีหมายเหตุตรงนี้แล้วดูจากตาราง
อย่ างเดียวจะกลายเป็ น ว่า กรณี โรคติดต่อที่ต้องเฝ้ าระวัง ๕๗ โรค ถ้ามีเหตุที่ เป็นไปตามเงื่อนไขในตารางแล้ ว
เจ้าหน้าที่สามารถลงดาเนินการสอบสวนโรคได้เลยโดยที่อธิบดีกรมควบคุมโรคยังไม่ประกาศ แล้วถ้าหากอธิบดีกรม
ควบคุมโรคยังไม่ประกาศให้โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเป็นโรคระบาดแล้ว ถ้าเจ้าหน้าที่อ่านเพียงเงื่อนไขก็ดูเหมือน
จะเข้าไปดาเนินการได้ แต่ก็ยังเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคยังไม่ได้ประกาศยกระดับ
ให้เป็นโรคระบาด
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สาหรับประเด็นเกี่ยวกับข้อความในส่วน
ของหมายเหตุ ซึ่งหากขาดความชัดเจนหรือคลุมเครือแล้วอาจทาให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าเข้าไปปฏิบัติงานตามหน้าที่
ดังนั้นจึงก็ต้องเขียนให้ชัดเจนไปเลยว่า “การสอบสวนโรคระบาดจะทาได้ก็ต่อเมื่อ....” ไม่ใช่เขียนว่า “การสอบสวน
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง...” และต้องมีการทาเป็นคู่มืออีกฉบับหนึ่งขึ้นมาโดยกาหนดให้ชัดในคู่มือว่าโรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวังก็ต้องทาการสอบสวนโรค โดยแยกออกมาอีกต่างหากจากการสอบสวนโรคระบาดและโรคติดต่ออันตราย
นายสัตวแพทย์เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า เนื่องจากนิยามการสอบสวน
โรคติดต่อทั่วไปและโรคระบาดเป็นคนละนิยาม ดังนั้นพอเราไปเขียนในหมายเหตุว่า “การดาเนินการสอบสวน
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง...” เลยทาให้ดูขัดกับหลักที่เราพยายามจะ prevent detect respond ซึ่งตามนิยามนั้น
เราจะเข้าสอบสวนโรคได้ก็ต่อเมื่อมีสถานะเป็นโรคระบาดแล้ว คือไม่ใช่โรคติดต่อในสถานะที่เป็นโรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวัง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ชี้แจงว่า สาหรับประเด็นนี้ ขึ้นอยู่กับทางสานักระบาดวิทยาว่าจะออกแบบแนว
ทางการสอบสวนโรคอย่างไร เพียงแต่กรณีโรคระบาดนั้นจะทาการสอบสวนโรคได้ก็ต่อเมื่อได้มีการประกาศโดย
อธิบดีกรมควบคุมโรคแล้วเท่านั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวทางการสอบสวนโรคตามแนบท้ายนี้จะเห็นว่ากรณีโรคติดต่อ
อันตราย ...

๗
อันตรายไม่น่าจะมีปัญหา แต่กรณีการสอบสวนโรคระบาดซึ่งยกฐานะจากโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังมีความจาเป็น
ที่จะต้องกลับไปอ่านกฎหมายทั้งหมดอีกครั้งว่าโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังจะยกฐานะเป็นโรคระบาดได้โดยอธิบดีต้อง
อาศัยอานาจตามมาตรา 9 แห่ งพระราชบัญ ญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นี้ ออกประกาศยกสถานะให้เป็นโรค
ระบาดก่อน จากนั้นจึงจะเกิดอานาจตามมาตรา 34 ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะสามารถเข้าไปดาเนินการต่างๆ
ตั้งแต่อนุมาตราหนึ่งถึงแปดได้ แต่อย่างไรก็ ดี จะต้องมีการสอบสวนโรคก่อนก่อนที่จะนาไปสู่การประกาศยกฐานะ
ให้เป็นโรคระบาด ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการสอบสวนโรคระบาดตามแนวทางแนบท้ายนี้
นายสุ เทพ ยิ้ มละมุ ล ผู้ แทนกรมปศุ สั ตว์ กล่ าวว่า ข้ อกั งวลในส่ ว นนี้ อาจจะแก้ปั ญ หาได้ โดยการตั ด
ข้อความในส่วนหมายเหตุนี้ออกไป พอออกประกาศฉบับนี้แล้ว ก็ให้ทาหนังสือสั่งการจากอธิบดีโดยมีการชี้แจงว่า
“ในกรณี ที่มีเหตุส งสั ย ว่าจะเกิด โรคระบาด ก่อนมีการออกประกาศโรคระบาดโดยอธิบดี ให้ มีการดาเนินการ
สอบสวนโรคโดยอนุโลมตามแนวทางปฏิบัตินี้”
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า โรคระบาดอาจเกิดขึ้นได้ 2 แบบ คือ แบบที่ 1
โรคระบาดที่ยกสถานะขึ้นมาจากโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง แบบที่ 2 คือ โรคติดต่อที่เกิดขึ้นใหม่ ยังไม่ทราบชื่อ
ยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโรค แต่มีลักษณะของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ซึ่งทั้งสองแบบ
เมื่ออธิบดีกรมควบคุมโรคโดยคาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการออกประกาศแล้ว ก็จะถูกยกฐานะให้เป็น
โรคระบาด โดยสรุปคือ โรคระบาดอาจจะเป็นได้ทั้ง กรณี ที่ทราบชื่อโรคแล้ว คือ กลุ่มโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
กับกลุ่มโรคที่ยังไม่ทราบรายละเอียดแน่ชัด
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ถ้าหากเราจะเชื่อมข้อความในส่วนของ
หมายเหตุตรงข้อความว่า “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง...” ให้สื่อความหมายให้ทราบได้อย่างแน่ชัดว่าแนวทางฉบับนี้
เป็นแนวทางการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาดที่ยกฐานะขึ้นมาจากโรคติดต่อที่ ต้องเฝ้าระวัง จะมี
ความเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งเมื่อยกฐานะขึ้นเป็นโรคระบาดแล้ว ก็จะมีความจาเป็นที่ต้องมีการควบคุมโรคอย่างเข้มข้น
และจริงจังมากขึ้น ดังนั้น จึงขอมอบให้สานักระบาดวิทยาไปวางแนวทางให้ชัดเจนทั้งเรื่องของชื่อโรค เงื่อนไข และ
แนวทางในการสอบสวนโรค ตลอดจนเงื่อนเวลาว่าเมื่อไหร่ ที่ จะยังคงเป็นเพี ยงโรคติดต่อที่ต้องเฝ้ าระวัง และ
เมื่อไหร่จะถูกยกฐานะขึ้นเป็นโรคระบาด สานักระบาดวิทยาต้องวางหลักเกณฑ์ตรงนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
นางสาวอั งคณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ก ฎหมาย กล่ าวว่า สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ครั้งที่ แ ล้ ว
มีป ระเด็น สาคัญ เกี่ยวกับ แนวทางในการสอบสวนโรคแนบท้ายประกาศนี้ ว่าเป็นแนวทางในการสอบสวนโรค
ตามปกติห รื อแนวทางในการสอบสวนโรคระบาด และเป็นเงื่อนไขในการเข้าไปดาเนินการสอบสวนโรค หรือ
เงื่อนไขในการที่จะให้คณะกรรมการด้านวิชาการให้คาแนะนาแก่อธิบดีเพื่อประกาศโรคระบาด
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แนวทางการสอบสวนโรคฉบับนี้น่าจะเป็น
แนวทางการสอบสวนโรคตามปกติ ดังจะเห็นได้ว่าไม่ได้มีบอกไว้ในแนวทางฉบับนี้เลยว่าเป็นแนวทางการสอบสวน
โรคระบาด
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ประเด็นนี้มาจากการที่ท่านนายแพทย์ธนรักษ์
ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เห็นว่าการที่จะจัดให้คณะกรรมการด้านวิชาการมาประชุมกันทุกครั้งก่อนที่จะ
มีการประกาศโรคระบาดเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก จึงได้มอบหมายให้สานักระบาดวิทยาไปออกแบบเป็นแนวทาง
สาเร็จรูปไว้ และจัดทาเป็นคู่มือที่เมื่อหากเข้าตามเกณฑ์ในคู่มือแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าเป็นความเห็นชอบของ
คณะกรรมการด้ านวิช าการ เพื่ อให้ อธิบ ดีก รมควบคุ ม โรคสามารถประกาศโรคระบาดได้เลยโดยไม่ ต้ อ งเชิ ญ
คณะกรรมการ ...

๘
คณะกรรมการด้านวิชาการมาประชุมอีก ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของสานักระบาดวิทยาที่จะต้องไปออกแบบแนวทาง
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการด้านวิช าการพิจารณาให้ความเห็ นชอบ ซึ่งเมื่อคณะกรรมการด้านวิชาการให้ ความ
เห็นชอบแล้ว จะเป็นการช่วยให้อธิบดีสามารถประกาศโรคระบาดได้ง่ายขึ้น โดยถ้าเข้าตามเกณฑ์ในแนวทางก็ให้
ดาเนิ น การเสนออธิบ ดี ป ระกาศได้ เลย ซึ่งมีค วามกังวลว่าแนวทางที่ จะช่ วยให้ อ ธิบ ดี กรมควบคุ มโรคสามารถ
ประกาศโรคระบาดได้ง่ายขึ้น จะกลายเป็นแนวทางฉบับเดียวกันกับแนวทางสอบสวนโรคฉบับนี้
นายสัตวแพทย์เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้แทนสานักโรคระบาด กล่าวว่า แนวทางการสอบสวนโรคฉบับนี้
เป็นหลักเกณฑ์เพื่อให้ทีม CDCU เข้าไปสอบสวนโรค ส่วนแนวทางในการเสนอให้ท่านอธิบดีพิจารณาประกาศโรค
ระบาดนั้น สานักระบาดวิทยาจะรับไปร่างขึ้นมาใหม่
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สรุปคือ แนวทางนี้เป็นแนวทางสาหรับ
ให้เจ้าหน้าที่ออกสอบสวนโรค ส่วนแนวทางสาหรับอธิบดีในการประกาศยกระดับจากโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเป็น
โรคระบาดนั้น มอบหมายให้สานักระบาดวิทยาไปดาเนินการจัดทา โดยอาจนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ด้านวิชาการเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ตามที่ท่านนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่าควรทาออกมาในลักษณะที่เป็น Standing Order โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญคือ ในกรณีที่เกิด
การแพร่ระบาดของโรคขึ้นแล้ว หากต้องรอให้มีการประชุมของคณะกรรมการวิชาการเสียก่อน อาจจะทาให้ล่าช้า
ไม่ทันต่อสถานการณ์การระบาดของโรค ซึ่งถ้าหากมีแนวทางที่คณะกรรมการด้านวิชาการได้รับรองและให้แนวทาง
ไว้แล้วว่าหากเข้าตาม Criteria ที่กาหนด ให้อธิบดีลงนามและประกาศได้เลย ก็จะช่วยให้การดาเนินการควบคุม
โรคเป็นไปได้ง่ายขึ้น
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า จากรับฟังความคิดเห็ นของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาร่างฉบับนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ได้เสนอว่ายังไม่พร้อมที่จะ
สอบสวนโรคด้วยหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อของพื้นที่เอง และต้องการให้ส่วนกลางเข้าไปช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานสอบสวนโรคดังกล่าว โดยอาจสรุปรูปแบบในการออกสอบสวนโรคได้เป็น 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้
รูปแบบที่ 1 เป็นรูปแบบทีถ่ ูกกาหนดไว้ในร่างก่อนที่จะนาไปรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในพื้นที่ โดยกาหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดาเนินการสอบสวนโรคได้เอง
รูปแบบที่ 2 เป็นรูปแบบที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน คือ ส่วนกลางจะเข้าไปร่วมสอบสวนโรคกับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ กรณีที่พบผู้ป่วยด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดรายแรกๆ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในพื้นที่จะดาเนินการเองเมื่อเกิดความพร้อมจากการที่ได้ร่วมปฏิบัติ งานกับส่วนกลางหรือมีการพบผู้ป่วยด้วยโรค
เดียวกันอีกในภายหลัง
รูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบที่ส่วนกลางและพื้นที่ร่วมกันสอบสวนโรคทุกครั้ง
จึงขอเรียนสอบถามทุกท่านว่ารูปแบบการเข้าร่วมสอบสวนโรคควรจะเป็นรูปแบบใด
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ส่วนกลางกับพื้นที่ก็คงต้อง
ดาเนินการร่วมกัน เพราะหากเป็นโรคที่ติดต่อร้ายแรงหรือโรคระบาดนั้น ส่วนกลางต้องเข้าไปช่วยพื้นที่ในการ
ดาเนินการจัดการและควบคุมโรคอยู่แล้ว
นายสัตวแพทย์เสาวพักตร์ ฮิ้น จ้อย ผู้แทนสานัก ระบาดวิทยา กล่าวว่า ตามที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในพื้นที่ได้เสนอมานั้น โดยปกติในทางปฏิบัติสานักระบาดวิทยาได้ทาตามแบบที่สองอยู่แ ล้ว แต่ถ้าเป็นกรณีที่เกิด
โรคซ้าๆ พื้นที่บางแห่งก็อาจเข้าไปดาเนินการได้เองโดยไม่ต้องพึ่งส่วนกลาง แต่ถึงกระนั้น ในความเป็นจริงในทาง
ปฏิบัติก็คงต้องเลือกรูปแบบที่สองไว้ก่อน
นางสาว …

๙
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นจะขอเสนอให้เปลี่ยนเป็น
รูปแบบที่สอง เนื่องจากตอนที่ร่างฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีแนวคิดที่จะให้
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นผู้เข้าไปดาเนินการควบคุมโรคเอง เพราะว่ามีข้อคาถามจากท่านรัฐมนตรีว่าเมื่อมีการใช้บังคับ
กฎหมายใหม่ จะมีอะไรที่ทาแตกต่างไปจากเดิมบ้าง กล่ าวคือเมื่อมีกฎหมายใหม่ก็ควรจะต้องมีสิ่งใหม่เกิดขึ้น
ไม่ใช่ว่าเป็นเพียงการเอากฎหมายใหม่เข้าไปรองรับสิ่งที่เคยทามาอยู่แล้วเท่านั้น ซึ่งในตอนนั้นได้ชี้แจงท่านรัฐมนตรี
ว่ากรมได้มีการจัดอบรม รวมทั้งให้พื้นที่ดาเนินการจัดอบรมซ้าทุก ๆ ปี ดังนั้น เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เองก็ควรที่จะมี
ความรู้ความชานาญในการจัดการโรคระบาดอยู่แล้ว ซึ่งในประเด็นนี้ถ้ามองไปข้างหน้า ก็ควรให้เป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่จะเข้าสอบสวนโรคเอง แต่เมื่อได้นาร่างฉบับนี้ไปรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในพื้นที่ พบว่าในความเป็นจริงตอนนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ยังไม่สามารถที่ จะดาเนินการดังกล่าวได้เอง
จึงเป็นที่มาของข้อเสนอจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ที่ได้กล่าวมาแล้ว
นายสั ต วแพทย์เสาวพัก ตร์ ฮิ้น จ้อย ผู้แทนสานัก ระบาดวิท ยา กล่ าวว่า ส าหรับ ประเด็นนี้ ขอน าไป
ปรึกษากับทีมของสานักระบาดวิทยาก่อน แต่ถ้าพูดถึงในทางปฏิบัติในปัจจุบันก็จะเป็นในลักษณะรูปแบบที่สอง
แต่สาหรับในอนาคต ก็คงต้องพัฒนาไปสู่รูปแบบที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่สามารถทาได้เองในที่สุด
มติที่ประชุม
1. เอกสารแนบท้ ายร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
สอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. .... เห็นควรตัดข้อความดังนี้ หมายเหตุ : การสอบสวนโรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวังจะกระทาได้ก็ต่อเมื่ออธิบดีกรมควบคุมโรคโดยคาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการได้ประกาศ
ชื่อ อาการสาคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาด ตามมาตรา 9 แล้ว ออก
2. แนวทางในการสอบสวนโรคแนบท้ายร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. .... ในส่วนของแนวทางที่อธิบดีกรมควบคุมโรค
ประกาศยกระดับจากโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเป็นโรคระบาดนั้น มอบหมายให้สานักระบาดวิทยาไปดาเนินการ
การจัดทาแล้วนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการด้านวิชาการเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมต่อไป
3. รูปแบบในการออกสอบสวนโรคให้สานักระบาดวิทยานาไปปรึกษากับทีมของสานักระบาดวิทยา
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่ อแห่งชาติ เรื่อง วิธีการอื่นใดซึ่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบช่องทาง
เข้าออกต้องปฏิบัติเพิ่มเติม พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า สืบเนื่องจากมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทาง
เข้าออกไว้ 3 เรื่อง คือ 1. ให้ มีการจั ดการสุ ขาภิบ าลสิ่ งแวดล้ อมให้ ถูกสุ ขลั กษณะรวมทั้ งกาจัดสิ่ งซึ่งอาจเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ 2. ให้มีการจัดการสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหารและน้าให้ถูกสุขลั กษณะ และ 3. ให้กาจัดยุงและ
พาหะน าโรค ซึ่ ง 3 เรื่องนี้ได้ถูกกาหนดไว้แล้ วในพระราชบัญญั ติดังกล่ าว อย่างไรก็ดี มาตรา 37 (4) ได้กาหนด
ไว้ ว่ า “ปฏิ บั ติ การตามวิ ธี การอื่ น ใดตามที่ คณะกรรมการโรคติ ดต่ อแห่ งชาติ ป ระกาศก าหนด” ซึ่ งร่ างประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่ งชาติ เรื่อง วิธีการอื่นใดซึ่งผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบช่องทางเข้าออกต้องปฏิบัติเพิ่มเติม
พ.ศ. .... นี้ ได้ มีการน าเข้าสู่ การพิ จ ารณาของคณะกรรมการโรคติด ต่อแห่ งชาติ โดยคณะกรรมการฯ ได้ มีม ติ
เห็นชอบในหลักการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4.1 และได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายพิจารณาเนื้อหาและรายละเอียดของร่างประกาศฉบับนี้อีกครั้ง
นายแพทย์ ...

๑๐
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เรื่องความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ประจาช่องทางเข้าออกทีเ่ ราได้พิจารณาไปก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องนี้หรือไม่
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กล่ าวว่ า ฉบั บ นั้ น เป็ น กรณี ต ามมาตรา 23
ซึ่งเป็นเรื่ององค์ประกอบของคณะทางานประจาช่องทางเข้าออก โดยมาตรา 23 กาหนดองค์ประกอบไว้ในตัวบท
อี ก ทั้ งได้ ก าหนดไว้ ด้ ว ยว่ า ถ้ า มี อ งค์ ป ระกอบของคณะท างานน้ อ ยกว่ าที่ ก าหนดไว้ ก็ ให้ มี เท่ าที่ มี อ ยู่ แต่ ถ้ า มี
องค์ประกอบของคณะทางานมากกว่าที่กาหนดไว้ และเห็นว่าสมควรต้องเพิ่ม เติมคณะทางาน ก็ให้คณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่ งชาติป ระกาศกาหนดเพิ่มเติมได้ ซึ่งก็จะมีห ลายๆ จังหวัดที่ขอเพิ่มเข้ามา เช่น กรุงเทพมหานคร
นอกนั้นก็มีจังหวัดอื่นๆ ที่มาขอเพิ่มเช่นกัน แต่ในตอนนี้ที่เสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติให้ความเห็นชอบ
และประกาศกาหนดเพิ่มเติมมีกรุงเทพมหานครเท่านั้น ในส่วนของจังหวัดอื่นๆ ฝ่ายเลขานุการโดยกรมควบคุมโรค
เห็ น ว่าจะต้องมาพิจ ารณาร่ ว มกัน ก่อ นว่าควรให้ เพิ่ ม ตาแหน่ ง ใด อย่างไร ส่ ว นร่างประกาศฉบั บนี้ จะเป็ น เรื่อง
สืบเนื่องมาจากมาตรา 37 คือ เมื่อมีช่องทางเข้าออกแล้ว ก็ต้องมีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบคือ เจ้าของช่องทางเข้าออกนั้น
ซึ่งนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแล้ว ยังจะต้องมีอะไรที่จะต้องปฏิบัติเพิ่มเติมจากสามกรณีดังที่ปรากฏอยู่แล้ว
ในมาตรา 34 (1) (2) และ (3) ตามล าดับ จึงได้น ามากาหนดไว้ในร่างประกาศฉบับนี้ ซึ่งในตอนนั้ นที่ส านั ก
โรคติดต่อทั่วไปเสนอมาก็เป็นดังที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4.1
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรณีนี้เป็นเรื่องการกาหนดหน้าที่เพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจาช่องทางเข้าออกเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ในมาตรา 34 (1) (2) และ (3) ซึ่งควรจะเป็น
หน้ าที่ใด ๆ ที่มีลักษณะเป็ นอย่ างเดียวกันกับที่บัญ ญัติไว้ในสามอนุมาตราดังกล่าวข้างต้น และขอตั้งข้อสังเกต
เกี่ยวกับ ข้อ 4 (3) ว่าไม่ควรมีการระบุปี พ.ศ. .... (ในร่างระบุเป็น “พ.ศ. 2559 - 2561”) เพื่อให้ประกาศนี้คงใช้ได้
อยู่ตลอด ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดไปเป็น
ฉบับที่เท่าใดก็ตาม
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เห็นด้วยกับท่านผู้แทน
กรมปศุ สั ต ว์ เพราะว่า มาตรา 37 (4) น่ าจะเป็ น การอุ ด ช่อ งว่างที่ อาจจะมี ซึ่ งมาตรา 37 (1) (2) และ (3)
ไม่ได้กาหนดไว้ แต่เรื่องของการรายงานเป็นวิธีการปฏิบัติราชการปกติ ซึ่งไม่น่าจะเป็นเรื่องที่จะอยู่ภายใต้มาตรานี้
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับสามอนุมาตราดังกล่าว แต่ควรจะเป็นวิธีการเชิงวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมในกรณีที่
ไม่ได้กาหนดไว้ในสามอนุมาตราดังกล่าว
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป สอบถามว่า เจตนารมณ์ของร่างประกาศฉบับนี้
คือต้องการให้เพิ่มเกี่ยวกับวิธีการอื่นใด หรือจาเป็นที่ต้องเพิ่มอยู่แล้ว
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ในกรณีตามที่กาหนดในมาตราที่ 37 (1)
(2) และ (3) นั้น ได้ถูกกาหนดไว้แล้วอย่างชัดเจนว่าให้ต้องมีหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ และกฎหมายยังได้เปิดช่องไว้
ในอนุมาตรา 37 (4) ว่า ถ้าจะประกาศกาหนดวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมที่คิดว่าจะให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบช่องทางเข้าออก
ต้องทาเพิ่ม ก็ให้ ป ระกาศเพิ่ม เติม ได้ ซึ่งส าหรับ มาตรานี้เป็นการทาหน้าที่ในฐานะผู้มีห น้าที่รับผิ ดชอบประจา
ช่องทาง ไม่ใช่ในฐานะคณะทางานประจาช่องทางเข้าออกหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามที่ท่านผู้แทนกรมปศุสัตว์และท่านผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ให้
ข้อสังเกตไว้แล้วว่า ควรจะเป็นวิธีการอื่นใดที่มีลักษณะในทานองเดียวกันกับที่บัญญัติเอาไว้ในอนุมาตราที่หนึ่งถึงสาม
ซึ่งตอนที่ ...

๑๑
ซึ่งตอนที่จัดทาร่างนี้ สานักโรคติดต่อทั่วไปแจ้งว่ายังไม่มีวิธีการอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในอนุมาตรหนึ่งถึงสาม
ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไปจึงเสนอว่า ถ้าเช่นนั้นก็ให้เพิ่มในลักษณะที่เป็นการกาหนดเพิ่มหน้าที่ ให้มีหน้าที่
รายงานสถานการณ์ที่ไม่ปกติหรือผิดปกติในช่องทางเข้าออกที่ตนมีหน้าที่ดูแล เพื่อให้คณะทางานประจาช่องทางทราบ
จึงเป็นที่มาของร่างประกาศฉบับนี้
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป สอบถามว่า ในส่วนของข้อ 3 (2) ที่กาหนดให้
รายงานเหตุการณ์ในบริเวณช่องทางเข้าออกนั้น เห็นว่าเป็นการใช้คาตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ นี้ ซึ่งโดย
ส่วนตัวเห็นว่าน่าจะยังไม่เหมาะสมนัก เพระการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็น จะต้องรายงานนั้น อาจจะไม่ได้เกิด
แค่ ในช่ อ งทางเข้ า ออกเท่ า นั้ น จึ ง ควรปรั บ ถ้ อ ยค าเป็ น “ความผิ ด ปกติ ห รื อ ความเสี่ ย งของโรคติ ด ต่ อ ผ่ า น
ช่องทางเข้าออกนั้น” เพราะว่าการระบาดของโรคไม่ได้เกิดขึ้นที่ช่องทางเข้าออกนั้น
นางสาวอั งคณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย ชี้ แ จงว่า ส าหรับ ประเด็ น นี้ เราต้ อ งดู ห น้ า ที่
ของเจ้าหน้าที่ประจาช่องทางเข้าออกเป็นสาคัญ กล่าวคือ ตอนนี้เรากาลังจะเพิ่มวิธีการอื่นใดซึ่งคนที่จะต้องนาไป
ปฏิบั ติก็คือผู้ มีห น้ าที่รับ ผิ ดชอบช่องทางเข้าออก จึงขอให้ ทุกท่านช่วยพิจารณาในส่ วนนี้ ว่า เมื่อกรณี เป็น ดังที่
ได้กล่าวมา ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบช่องทางเข้าออกควรจะต้องทาหน้าที่ในพื้นที่ตรงไหน อย่างไรบ้าง เพราะเจ้าหน้าที่
ประจาช่องทางเข้าออกย่อมมีห น้าที่ต้องดูแลเฉพาะช่องทางเข้าออกเท่านั้น เมื่อเกิดกรณี ที่พ้นจากบริเวณช่อง
ทางเข้าออกมาแล้ว ก็คงจะไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในส่วนนั้นอีกต่อไป
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ สอบถามว่า เจ้าหน้าที่ มีอาณาบริเวณเขตแดนที่รับผิ ดชอบ
อยู่แล้วใช่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ใช่ค่ะ เจ้าหน้าที่มีอาณาบริเวณที่รับผิดชอบ
อยู่ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นด่านบก ด่านเรือ หรือว่าด่านอากาศ เช่นถ้าเป็นด่านอากาศก็จะมีอาณาบริเวณค่อนข้างกว้าง
แต่ ถ้ าเป็ น ด่ านบกก็ อ าจมี อ าณาบริ เวณเล็ ก ๆ ไม่ ได้ ก ว้ างมาก พอพ้ น มาจากบริเวณด่ านก็จ ะเป็ น การพ้ น จาก
เขตอานาจตามหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจาช่องทางเข้าออกนั้นแล้ว
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ถ้าหากมีภาพประกอบจะ
เห็นการดาเนินงานว่าด่านแต่ละแบบ แต่ละจุด ต้องมีหน้าที่ทาอะไร อย่างไรบ้าง ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้
จะไม่ทราบ แต่ถ้าหากได้เห็นภาพประกอบก็จะสามารถให้ข้อสังเกตได้ว่าควรจะกาหนดให้ เจ้าหน้าที่ต้องทาอะไร
เพิ่มเติมเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค
นายภาคภู มิ ไชยปุ ร ณะ ผู้ แ ทนส านั ก งบประมาณ กล่ า วว่ า เห็ น ด้ ว ยกั บ ท่ า นผู้ แ ทนกรมปศุ สั ต ว์
และท่านผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเห็นว่าอาจยังไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีการออกประกาศ
ในขณะนี้ ก็ได้ ถ้าเห็น ว่า ยั งไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะต้องกาหนดเพิ่มเติมในตอนนี้ สาหรับเรื่องของการรายงานนั้น
ไม่น่าจะเป็นวิธีการที่ต้องประกาศให้อยู่ภายใต้มาตรา 37 ด้วยเหตุผลดังที่ท่านผู้แทนทั้งสองได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สอบถามว่า ในทางนิติศาสตร์ คาว่า “โดยพลัน”
ใช้ได้หรือไม่
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ถ้าเป็นกรณีการทาบัตร
ประจาตัวประชาชนจะใช้คาว่า “โดยไม่ชักช้า” ซึ่งเป็นเรื่องของการรับแบบคาร้อง แต่กรณี ตามร่างประกาศฉบับนี้
เป็นเรื่องของความสะดวก และเห็นว่าถ้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาช่องทางเข้าออกเข้าใจ ก็น่าจะไม่มีปัญหา
อะไรในส่วนนี้
นางสาว ...

๑๒
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า คาว่า “โดยพลัน” ที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีแดง
เป็ น ส่ วนที่แก้ไขตามข้อแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่ อแห่ งชาติ ซึ่งเปลี่ ยนมาจากคาว่า “โดยไม่ชักช้า ”
ส าหรั บ ร่ างนี้ ในตอนก่ อนที่ จ ะเสนอเข้ าสู่ ก ารพิ จ ารณาของคณะกรรมการโรคติ ดต่ อ แห่ งชาติ ทุ ก ท่ านต่ างก็ มี
ความเห็น ตรงกันว่าเรื่องนี้ ไม่เข้าลักษณะของวิธีการอื่นใดตามมาตรา 37 (4) แต่เมื่อได้เสนอต่อที่ประชุมของ
คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ แ ล้ ว คณะกรรมการฯ ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบในหลั ก การ และมอบหมายให้
คณะอนุ ก รรมการด้ านกฎหมายพิ จ ารณาในส่ ว นของเนื้อหาและรายละเอีย ดต่อไป ซึ่งศูน ย์กฎหมายในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายชุดนี้ได้นาร่างฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมในลาดับ
ท้ายๆ ก็เนื่องมาจากเล็งเห็นถึงประเด็นปัญหานี้เช่นกันว่าวิธีการอื่นใดในร่างฉบับนี้มีลักษณะที่ขัดกับมาตรา 37
(1) (2) และ (3) ดังกล่าว
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า กรณีนี้เป็นเหมือนคาถาม
ปลายเปิ ด ซึ่งถ้าให้ เจ้าหน้ าที่ผู้ป ฏิบั ติเป็ นผู้ กาหนดเองจะดีกว่า เพราะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติย่อมรู้ว่าอะไรคือสิ่ งที่
ต้องการกาหนดให้มีไว้ในส่วนของวิธีการอื่นใด เพื่อที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจึงเห็นว่าในส่วนของร่างฉบับนี้ ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้กาหนดรายละเอียด โดยอาจทา
เป็นแบบสอบถามเพื่อให้เขามี feedback กลับมา แล้วนาเอาความคิดเห็นที่ได้รับกลับมาใช้ในการร่างประกาศต่อไป
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ประเด็นนี้ทางสานักโรคติดต่อทั่วไป
จะรับไปปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนว่าจะให้รายงานแบบไหน และจะให้มีแบบรายงานอะไร อย่างไร ในที่นี้ถ้าแนบ
แบบรายงานไปกับร่างด้วยจะเป็นการดีหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า สาหรับประเด็นในตอนนี้คงไม่ใช่เรื่องแบบ
รายงาน ต้องขอเรียนผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไปว่าเป็นประเด็นเรื่องมาตรการที่ต้องการให้เขาทาเพิ่มนอกจากที่
มาตรา 37 (1) (2) และ (3) กาหนดซึ่งมี ลั กษณะของมาตรการที่เป็ น ไปในทานองเดียวกัน หรือคล้ ายกันกั บ
มาตรการในมาตรา 37 (1) (2) และ (3) ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
มติที่ประชุม เนื่องจากวิธีการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4 (1) (2) และ (3 ) เป็นวิธีปฏิบัติของทางราชการ
โดยปกติ ซึ่งไม่ใช่มาตรการที่จะต้องนามากาหนดเพิ่มเติมตามมาตรา 37 (4) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 อีกทั้ง มาตรการตามข้อ 4 (1) (2) และ (3 ) ดังกล่าว ยังมีความขัดกันกับมาตรการตามอนุมาตราอื่น ๆ
ของมาตรา 37 แห่งพระราชบั ญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อีกด้วย ที่ประชุมจึงมีมติให้สานักโรคติดต่อทั่วไป
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเหตุผลความจาเป็นในการประกาศกาหนดวิธีการอื่นใดที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ช่องทางเข้าออกจะต้องปฏิบัติ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามมาตรา 37 (4)
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
4.2 ร่ างประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขที่ ผู้ เดิ นทางต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พ.ศ. ....
1. บทอาศัยอานาจ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
2. ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พ.ศ.
นางสาว ...

๑๓
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พ.ศ. .... มีที่มาจากมาตรา 7 (4) และ
มาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งให้อานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่ งชาติ มีอานาจประกาศกาหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในด่าน ซึ่งมาตรา 42 วรรคหนึ่ง ได้กาหนดไว้ว่า กรณีที่มีผู้เดิน
ทางเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านฯ เห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าเขาเป็น
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ให้เจ้าพนักงานมีอานาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวถูกแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือ
รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน และมาตรา 42 วรรคสอง ได้กาหนดว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดาเนินการตามวรรค
หนึ่ง ให้ผู้เดินทางผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความ
เห็ น ชอบของคณะกรรมการโรคติ ดต่ อแห่ งชาติ ซึ่ งเป็ นที่ มาของร่ างฉบั บนี้ และได้ น าเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว ในตอนที่เสนอร่างนี้เข้าสู่ที่ประชุมของ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในตอนนั้น มีประเด็นหลักๆ 2 ข้อ คือ 1. ค่าใช้จ่ายในการที่ต้องนาผู้เดินทางไป
แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นว่าควรเขียน
ให้ชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นจะมีอะไรบ้าง 2. กรณีในข้อ 5 ที่กาหนดว่า เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายขึ้น ให้แจ้งไปยัง
ผู้เดินทางภายในสิบห้าวัน เพื่อให้ผู้เดินทางผู้นั้นมาชดใช้ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาที่กาหนดสิบห้าวันนี้เหมาะสมหรือไม่
เพียงใด หรือมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
นายสุ เทพ ยิ้ม ละมุ ล ผู้แ ทนกรมปศุสั ตว์ กล่ าวว่า ในส่ ว นของชื่ อประกาศฯ ควรเปลี่ ยนเป็ น “เรื่อ ง
ค่าใช้จ่ายที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบ....”
มติที่ประชุม เห็นควรให้แก้ไขชื่อร่างฯ เป็น “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่ผู้เดินทาง
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. .... ”
3. ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4. ข้ อ 3 ในกรณี ที่ เจ้ าพนั กงานควบคุ ม โรคติด ต่อ ประจ าด่ านควบคุม โรคติ ดต่ อระหว่างประเทศพบ
ผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหรือเป็นพาหะนาโรค และเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้ ออกคาสั่งให้คุมไว้สังเกต กักกัน หรือแยกกัก
ผู้เดินทางนั้นหรือมีคาสั่งให้ผู้เดินทางนั้นรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ในกรณีที่การดาเนินการตามวรรคหนึ่งมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ให้ผู้เดินทางเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตามจานวนที่ได้
จ่ายจริง
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5. ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามข้อ 3 ได้แก่
(๑) ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องมีการนาผู้เดินทางไปแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือรับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ได้แก่
(ก) ค่าขนส่งผู้เดินทางไปแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
(ข) ค่าทาความสะอาดเชื้อโรคยานพาหนะที่ใช้ขนส่งผู้เดินทางนั้น
(2) ค่าใช้จ่ายในการทาความสะอาดสถานที่ที่ใช้แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือจัดการสุขาภิบาล
(3) ค่าใช้จ่ายในการทาความสะอาดหรือทาลายสิ่งของที่อาจเป็นสิ่งติดโรคซึ่งมากับผู้เดินทาง
(4) ค่าใช้จ่าย …

๑๔
(4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
(5) ค่าตรวจในทางแพทย์
(6) ค่ารักษาพยาบาล
(7) ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เสนอว่า คาว่า “ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามข้อ 3
ได้แก่” ควรเปลี่ยนเป็น “ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามข้อ 3 วรรคสอง ดังต่อไปนี้ ” ซึ่งจะทาให้
สื่อความหมายได้ชัดเจนและไม่รู้สึกติดขัด
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างที่นาเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายครั้งที่แล้วเป็นร่างสืบเนื่องมาจากมาตรา 41 ซึ่งเป็นกรณีค่าใช้จ่ายที่เจ้าของพาหนะ
หรือผู้ควบคุมพาหนะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย แต่ร่างที่ทุกท่านกาลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้เป็นกรณีที่ผู้เดินทาง
จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย จุดที่มาตรา 41 กับมาตรา 42 แตกต่างกัน คือ กรณีตามมาตรา 41 เป็ นกรณีผู้เดินทาง
เข้ามาในประเทศกับ พาหนะ ซึ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามมาตรา 41 คือ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม
พาหนะที่นาคนเข้ามา ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของรถ เจ้าของเครื่องบิน หรือเจ้าของเรือที่พาเข้ามา แต่ร่างที่ทุกท่าน
กาลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้เป็นร่างสืบเนื่องมาจากมาตรา 42 ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้เดินทางเดินทางเข้ามาเอง เช่น Walk in
ข้ามแดนสระแก้วเข้ามา หรือเดินทางเข้ามาด้วยรถยนต์ส่วนตัว นั่นคือในกรณีของมาตรา 42 เป็นกรณีที่ผู้เดินทาง
ได้เดินทางเข้ามาในประเทศเองโดยไม่ได้มีผู้ใดขนส่ งเข้ามา ซึ่งถ้าหากผู้ เดินทางพาโรคติดต่ออันตรายหรือโรค
ระบาดเข้ามาสู่ บ้ านเรา จะต้องรับ ผิ ดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจากการที่ต้องเข้าไปดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับตัว
ผู้เดินทางนั้น
นายสัตวแพทย์เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้แทนสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายนี้ใครเป็นผู้ประเมิน
เพราะว่าอาจมีค่าดาเนินการต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นที่ด่านและในที่อื่นๆ อีกก็ได้ จึงไม่ทราบว่าที่กาหนดไว้จะครอบคลุม
ในทุกกรณีและทุกขั้นตอนของการดาเนินการหรือไม่ หรือจะสามารถบังคับได้เฉพาะที่ด่าน และขอสอบถามว่า
มีราคากลาง หรือมีผู้ใดเป็นผู้ประเมินหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า สาหรับประเด็นข้อคาถามของท่านผู้แทน
สานั กระบาดวิทยา เนื่ องจากสถานที่ แยกกักหรือรักษาตัวของผู้ เดิน ทางแต่ล ะรายจะแตกต่างกัน ไปขึ้น อยู่กับ
หลากหลายปัจจัย ซึ่งจากที่ได้มีการหารือกันในชั้นคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคราวที่แล้วเรื่องค่าใช้จ่ายที่
เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุ มพาหนะจะต้องเป็นผู้จ่าย มีประเด็นว่าเป็นการยากที่จะกาหนดเป็นราคากลางได้
เพราะความแตกต่างในเรื่ องการกาหนดราคากลางของครุภั ณ ฑ์ รวมถึงการเลื อกพื้ นในการดาเนิ นการต่ างๆ
อาจขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับ คาสั่งหรือผู้เดินทางแต่ละคนด้วย ดังนั้นจึง ได้กาหนดเป็นกรอบ
กว้าง ๆ ไว้ว่าให้จ่ายตามที่จ่ายจริง กล่าวคือ เกิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ขึ้นจริงเท่าใด ก็ให้เก็บคืนได้เท่านั้น
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ควรปรับแก้ถ้อยคา “ค่าทาความสะอาด
เชื้อโรคยานพาหนะ ...”
นายพิ สิ ษ ฐ์ วงศ์ เธี ย รธนา ผู้ แ ทนกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กล่ า วว่า ควรเปลี่ ย นเป็ น
“ค่าทาความสะอาดยานพาหนะหรือกาจัดเชื้อโรค ...” จะเหมาะสมกว่า
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูคือค่าอะไรบ้าง ขอให้
ขยายความในส่วนนี้

นางสาว ...

๑๕
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย ชี้ แ จงว่ า เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดู แ ลเลี้ ย งดู
เช่น ค่าที่ พั ก ค่าอาหาร ซึ่งผู้ เดิน ทางจะต้องเป็ นผู้ ออกเอง แต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่ นที่ นอกเหนื อจากที่
คาดการณ์ไว้ ตอนนี้จึงกาหนดไว้อย่างกว้างๆ
พันตารวจเอกหญิงมานี ขจรไชยกูล ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ สอบถามว่า ถ้าเราจะไม่กาหนด
อย่างเจาะจงว่าเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่เปิดกว้างไว้ในข้อสุดท้ายว่าเป็นค่าดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการได้หรือไม่
นายวชิร รักขิต ตธรรม ผู้แทนกรมบัญ ชีกลาง กล่ าวว่า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต้องมีกฎหมายหรือระเบียบ
รองรั บ ในการเบิ ก จ่ า ย ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารก าหนดไว้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย อะไรบ้ าง และขอสอบถาม
ในประเด็ น สื บเนื่ องว่า หากพิ จารณาในเนื้ อหาของพระราชบั ญญั ติ โรคติ ดต่ อ พ.ศ. 2558 นี้ จะพบว่ าไม่ มี บ ท
กฎหมายข้อใดที่ให้อานาจกรมควบคุมโรคเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายไปก่อน ดังนั้น หากประกาศฉบับนี้มีการบังคับใช้แล้ว
จะเกิดการปฏิบัติในสองกรณี คือ กรณีที่หนึ่ง กรมควบคุมโรคต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายไปก่อนเมื่อผู้ เดินทางยัง
ไม่ ส ามารถจ่ ายได้ ในขณะนั้ น กรณี ที่ ส องกรมควบคุ ม โรคต้ อ งเรีย กเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ ายที่ อ อกไปคื น จากผู้ เดิ น ทาง
ในภายหลัง ซึ่งหากกรมควบคุมโรคเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายไปก่อนโดยที่ไม่มีกฎหมายรองรับ ก็จะกลายเป็นประเด็น
ปั ญ หาขึ้ น มาได้ ว่ า กรมควบคุ ม โรคมี อ านาจจ่ า ยหรื อ ไม่ รวมทั้ ง จะเกิ ด ปั ญ หาหากไม่ ส ามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น
ที่จ่ายไปก่อนนั้นคืนได้ เนื่องจากรายการค่าใช้จ่ายทั้ง 7 รายการดังกล่าวน่าจะต้องใช้เงินค่อนข้างมากพอสมควร
ในการดาเนินการ ซึ่งถ้ากาหนดให้ต้องเรียกคืนเงินที่จ่ายแทนไปก่อนภายใน 15 วัน ในบางกรณี เช่น ผู้เดินทางที่
เข้ามาเพื่อท่องเที่ยวอาจนาเงินติดตัวเข้ามาไม่มากนัก ดังนั้น การกาหนดให้ต้องใช้เงินคืนภายใน 15 วัน อาจจะมี
ปัญหาเกิดขึ้นได้ ซึ่งหากไม่ยอมใช้คืนก็จะเกิดเป็นปัญหาในส่วนของเจ้าหน้าที่ว่าจะต้องดาเนินการอย่างไรต่อไป
หรืออาจจะกลายเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์ กฎหมาย กล่าวว่า สาหรับประเด็นนี้คือ ถ้าเป็นกรณีที่เขา
ยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ก็จะไม่กลายเป็นปัญหา แต่ถ้าเขาไม่ยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว เมื่อเราได้มีการจ่าย
แทนเขาไปก่อนแล้ว อาจจะเกิดขึ้นปัญหาขึ้นได้ และมีประเด็นว่า กรมควบคุมโรคจะมีอานาจจ่ายแทนเขาไปก่อน
ได้หรือไม่ และใช้กฎหมายใดเป็นฐานอานาจในการดาเนินการดังกล่าว และถ้าจ่ายไปแล้วไม่ได้รับชดใช้คืน จะทา
อย่างไรต่อไป จึงขอให้ท่านผู้แทนกรมบัญชีกลางและผู้แทนสานักงบประมาณเสนอแนะในส่วนนี้ด้วย
นายวชิ ร รั ก ขิ ต ตธรรม ผู้ แ ทนกรมบั ญ ชี ก ลาง กล่ าวว่ า กรณี ที่ ก รมควบคุ ม โรคขอท าข้ อ ตกลงกั บ
กรมบัญชีกลางเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกเก็บคืนได้กรณีผู้ป่วยโรคเมอร์ส ซึ่งถ้าหากอ้างอิงกับกฎหมายเก่าก็
จะเป็นการจ่ายโดยอิงกับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจาก
กระทรวงการคลั ง เป็ น ต้ น ส าหรั บ ประเด็น ปั ญ หานี้ กรมควบคุ มโรคอาจจะต้ องเสนอเข้าสู่ ก ารพิ จารณาของ
คณะรัฐมนตรี หรืออาจขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง แต่ถ้าเป็นการทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ก็ต้องทาเป็นรายกรณีๆ ไป และต้องทารายงานค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปอย่างชัดเจน สาหรับกรณีที่ไม่สามารถเรียกเงิน
ที่ได้จ่ายไปแล้วคืนได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง
นายพิ สิ ษ ฐ์ วงศ์ เธี ย รธนา ผู้ แ ทนกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กล่ า วว่ า ต้ อ งมองในเรื่อ ง
การสร้างหลักประกัน คือ การที่ผู้เดินทางเข้ามาในประเทศแล้วเจ้าหน้าที่ใช้อานาจตามกฎหมายในการกักตัวเขา
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เขาอาจต้องวางหลักประกันอะไรไว้บ้าง เช่น นอกจากตรวจโรคแล้วอาจต้องตรวจดูด้วยว่าเขามี
ทรัพย์สินอะไรหรือไม่ แต่ก็ไม่ทราบว่ากฎหมายได้ให้อานาจในการดาเนินการดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่
นางปิ่นนภ …

๑๖
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ด่านเคยให้ข้อมูลว่าอาจใช้
จุดนี้เป็นตัวกาหนดให้เขาต้องทาประกันสุขภาพก่อนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศ เช่น ถ้ามีผู้เดินทางมาจากพื้นที่
ที่กาลังมีการระบาดของโรคระบาดหรือโรคติดต่ออันตราย ถ้าหากผู้เดินทางต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศ
ผู้ เดิ นทางจะต้ องมีการทาประกันสุ ขภาพก่อนเดิ นทางเข้ามา เพราะถ้าเขาเข้ามาป่ วยในประเทศ ก็จะได้มีบ ริษั ท
ประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
นายวชิร รักขิต ตธรรม ผู้แทนกรมบัญ ชีกลาง กล่าวว่า ประเด็นนี้กระทรวงการต่างประเทศของบาง
ประเทศได้มีการดาเนินการ กรณีตัวอย่างตอนที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ บางประเทศก็จะมีการกาหนดว่า
บุคคลที่จะเดินทางเข้าไปในประเทศของเขาได้ จะต้องมีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีนก่อน หรือทา
ประกันสุขภาพแล้วน าหลักฐานไปแสดงตอนที่ขอหนังสือเดินทาง ซึ่งหากประเทศเราจะดาเนินการเช่นนี้บ้างก็
น่าจะเป็นไปได้ อีกช่องทางหนึ่งที่อาจทาได้คือการทาสัญญา แล้วให้เจ้าหน้าที่สถานทูตของประเทศผู้เดินทางนั้น
มาเป็นผู้ค้าประกันด้วย
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เห็นด้วยกับท่านผู้แทน
กรมบัญชีกลาง โดยเฉพาะกรณีที่จะต้องดึงเอาบุคคลที่สามเข้ามาร่วมเป็นผู้ค้าประกัน ซึ่งเชื่อว่าการดึงบุคคลที่สาม
เข้ามาจะช่วยให้มีช่องทางในการไล่เบี้ยได้ ซึ่งบุคคลที่สามที่จะดึงเข้ามาอาจเป็นสถานทูตประจาประเทศไทยของ
ประเทศผู้เดินทาง หรืออาจจะเป็นนายจ้างของผู้เดินทางที่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย หรือใครก็ ตามที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เดินทางและมีภูมิลาเนาอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ อาจต้องมีการดาเนินการอย่างอื่นอีก เช่น อาจให้บริษัท
ประกันภัยในประเทศไทยเป็นผู้รับประกันความเสี่ยงในส่วนนี้ ซึ่งหากเขายอมรับประกันให้ เมื่อผู้เดินทางเข้ามา
เป็นโรคในประเทศไทย ทางกรมควบคุมโรคก็จะสามารถไล่เบี้ยเอากับบริษัทประกันภัยได้ ซึ่งจะเป็นการบริหาร
ความเสี่ยงสาหรับกรมควบคุมโรคได้อีกทางหนึ่ง
นายสัตวแพทย์เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า มาตรการที่ต้องมีการทาประกัน
สุขภาพก่อนเป็นมาตรการป้องกันโรคจากผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ค่อนข้างมีฐานะ และมีประเด็นที่สาคัญคือ
ผู้ เดิ น ทางนั้ น ยั งครอบคลุ ม ถึ งคนอี ก หลายกลุ่ ม หลายลั ก ษณะ เช่ น ผู้ เดิ น ทางข้ ามแดน ตามแนวเขตชายแดน
ซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะเป็น พาหะของโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาดได้ ซึ่งสาหรับกลุ่มนี้ จะมีปัญหา
ในเรื่องของหลักประกัน หรือไม่มีทรัพย์ที่จะมาวางเป็นหลักประกันได้ รวมทั้งหากเกิดกรณีขึ้นแล้ว เป็นไปได้ยาก
ในการที่จะเรียกเงินคืน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า จากการที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศได้เคยจัดประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ให้กับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน และได้เชิญ
ดิฉันไปบรรยายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ทาให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้แทนจากสายการบิน ต่างๆ
จึ ง ได้ ท ราบว่ าสายการบิ น ที่ เดิ น ทางมาจากประเทศที่ มี ค วามเสี่ ยงสู งหรือ ที่ เป็ น เขตติ ดโรค จะมีก ารบั งคับ ให้
ผู้เดินทางทาประกันตั้งแต่ประเทศต้นทาง เพราะว่าพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีบทบังคับว่า หากมี
กรณีที่ต้องดาเนินการอันเนื่องมาจากพระราชบัญญั ติดังกล่าวเกี่ยวกับผู้เดินทาง ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม
พาหนะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งสาหรับกรณีสายการบินนั้น เนื่องจากมีไม่มากรายและต่างก็มีความ
เข้ าใจเป็ น อย่ างดี อ ยู่ แ ล้ ว จึ ง ไม่ มี ปั ญ หาในส่ ว นนี้ แต่ ส าหรับ กรณี ด่ านเล็ ก ๆ เช่ น ด่ านบก มั ก จะมี ผู้ เดิ น ทาง
ในลักษณะไปๆ กลับๆ เช่น ผู้ที่ข้ามแดนเพื่อมาทางาน อาจมีปัญหาได้

นายสุเทพ …

๑๗
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 วางหลักการ
ไว้ว่า ถ้าเราเจอผู้เดินทางที่เป็นหรือสงสัยว่าเป็นโรค แล้วต้องมีการออกคาสั่ง ซึ่งเป็นคาสั่งเฉพาะตัวบุคคล โดยมี
การระบุตัวบุคคลเอาไว้ทุกคน และสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะสั่งให้ดาเนินได้ คือ แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต และเสริมสร้ าง
ภู มิ คุ้ ม กั น โรค ซึ่ งการด าเนิ น ดั งกล่ าว ถ้ า มี ค่ า ใช้ จ่ ายเกิ ด ขึ้ น และรัฐ โดยกรมควบคุ ม โรคต้ อ งจ่ ายแทนไปก่ อ น
ผู้เดินทางนั้น เป็นผู้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบจ่ายคืนค่าใช้จ่าย ซึ่งมาตรการต่างๆ เหล่านี้มีวัตถุประสงค์ สาคัญเพื่อ
ป้องกันโรคไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคเข้ามาในประเทศ อย่างไรก็ดี สาหรับเรื่องค่าใช้จ่ายมีประเด็นสาคัญว่า
ถ้าผู้เดินทางไม่ยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทาอะไรบ้าง อย่างไร ซึ่งถ้าผู้เดินทาง
ไม่ยอมจ่าย ก็ต้องดาเนินการทางศาลต่อไป
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ขอรับความเห็นของผู้แทนกรมปศุสัตว์
และผู้แทนกรมบัญชีกลางไปปรับปรุงร่างฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็น อานาจตามกฎหมายของกรมควบคุมโรค
ในการดาเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายแทนผู้เดินทาง และกรณีที่ ได้มีการจ่ายแทนผู้เดินทางไปแล้ว แต่บุคคลดังกล่าว
ไม่ชาระเงินคืน จะดาเนินการอย่างไรต่อไป
มติที่ประชุม
1. ในข้อ 4 ให้ปรับแก้คาว่า “ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามข้อ 3 ได้แก่ ” เป็น “ผู้เดินทาง
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามข้อ 3 วรรคสอง ดังต่อไปนี้”
2. ในข้อ 4 (1) (ข) ให้ปรับแก้คาว่า “ค่าทาความสะอาดเชื้อโรคยานพาหนะที่ใช้ขนส่งผู้เดินทางนั้น” เป็น
“ค่าทาความสะอาดพาหนะหรือกาจัดเชื้อโรคในพาหนะที่ใช้ขนส่งผู้เดินทางนั้น”
3. ให้ ฝ่ ายเลขานุ ก ารตรวจสอบอ านาจตามกฎหมายของกรมควบคุ ม โรคในการออกค่ าใช้ จ่ ายแทน
ผู้เดินทางไปก่อน และให้ข้อเสนอแนะว่า หากจะกาหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถออกค่าใช้จ่ายแทนผู้เดินทางไปก่อนได้
อาจดาเนินการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติให้ใช้อานาจดังกล่าวได้ หรืออาจทาความข้อตกลงกับ
กระทรวงการคลังก็ได้เช่นกัน
4. ให้ตัดข้อ 4 (5) (6) และ (7) ออก
6. ข้อ 5 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแจ้งเป็นหนังสือ
พร้อมสาเนาหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปยังผู้เดินทาง ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้ออกคาสั่งตามข้อ 3 โดยให้ผู้เดิ นทางมาชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่ การออกค าสั่ งของเจ้าพนักงานควบคุ มโรคติ ดต่อประจาด่านควบคุม โรคติด ต่อระหว่าง
ประเทศเกิดขึ้น ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนาผู้เดินทางไปชาระเงินที่ฝ่ายการ
คลัง สานักงานเลขานุการ สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
(2) ในกรณี ที่ การออกค าสั่ งของเจ้าพนักงานควบคุ มโรคติ ดต่อประจาด่านควบคุม โรคติด ต่อระหว่าง
ประเทศเกิดขึ้น ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในพื้นที่ของจังหวัดอื่น ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนาผู้เดินทางไปชาระเงินที่งานการเงินของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เมื่อผู้เดินทางได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามวรรคหนึ่งเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่คลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน
แล้วแต่กรณี ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้เดินทางด้วย
นางสาว …

๑๘
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ข้อ 5 เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะต้องจ่ายเงินแทนผู้เดินทาง ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่ งชาติ ได้ ตั้ งประเด็ น ไว้ ว่ า การก าหนดให้ ผู้ เดิ น ทางมาชดใช้ ค่ า ใช้ จ่ ายที่ เกิ ด ขึ้ น ภายใน 15 วั น นั บ แต่ วั น ที่
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้ออกคาสั่ งให้ ผู้เดินทางมาชดใช้
ค่าใช้จ่ ายนั้ น เหมาะสมหรือไม่ เพี ย งใด และในการประชุม เชิงปฏิ บัติการเพื่อชี้แจงและรับ ฟังความคิดเห็ น ต่อ
อนุ บั ญ ญั ติ ที่ ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ โรคติด ต่อ พ.ศ. 2558 เมื่อ วัน ที่ 20 - 21 มิ ถุน ายน 2560
มีประเด็นเรื่องการกาหนดให้ไปชาระเงินที่ฝ่ายการคลัง สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร หรือสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ซึ่งเหตุเกิดขึ้นที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ แต่ต้องไปช าระเงินที่ส านักงานสาธารณสุ ข จังหวัด จึงไม่สะดวก
อย่ างไรก็ ดี ฝ่ ายเลขานุ การได้ ชี้ แจงว่า ที่ ก าหนดไว้ เช่ นนี้ เพราะส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดเป็ นจุ ดจั ดการของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่การเงินและระบบการเงินที่พร้อม แต่ ถ้าจะให้ ชาระเงินที่ ด่าน
เห็นว่ายังไม่มีความพร้อมในด้านระบบการเงินดังกล่าว
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ถ้าจะให้เจ้าหน้าที่มา
จ่ายเงิน ณ สถานที่ดังกล่าว แสดงว่าทราบจานวนเงินที่จะต้องชาระแน่นอนแล้ วใช่ห รือไม่ แต่ ถ้าจะเปิดบัญ ชี
ธนาคารขึ้นมาบัญชีหนึ่งเพื่อใช้สาหรับการรับชาระเงิน สามารถทาได้หรือไม่ เพื่ออานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
พันตารวจเอกหญิงมานี ขจรไชยกูล ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ กล่าวว่า เห็นด้วย เพราะบุคคลนั้น
ยินยอมที่จะจ่ายเงินแล้ว และเป็นการอานวยความสะดวกในการจ่ายเงิน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ผู้แทนกรมบัญชีกลางและผู้ แทนสานัก
งบประมาณเห็นว่าจะเกิดปัญหาหรือไม่ ถ้าบุคคลนั้นยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีที่เปิดไว้เพื่อชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ชี้แจงว่า มีกฎหมายกาหนดไว้ว่า กรณีทบี่ ุคคลใดได้จ่ายเงิน
ให้แก่ส่วนราชการแล้ว ส่วนราชการนั้นต้องเป็นผู้ออกใบเสร็จให้แก่ผู้จ่ายเงิน แต่ถ้าหากจะให้เขาโอนเงินเข้าบัญชี
จะต้องทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอเปิดบัญชีให้เขาโอนเงินเข้ามา
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า อีกประเด็นหนึ่งคือ ระยะเวลา 15 วัน
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เพราะหากพิจารณาข้อ 5 วรรคหนึ่ง ที่กาหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจา
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแจ้งเป็นหนังสือพร้อมสาเนาหลั กฐานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปยังผู้เดินทาง
ภายใน 15 วัน และให้ผู้เดินทางมาชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน ซึ่งระยะเวลารวมกันแล้วเท่ากับ 30 วัน
นางปิ่ น นภ นรเศรษฐพั น ธุ์ ผู้ แทนส านั กโรคติด ต่อทั่ วไป กล่ าวว่า เจ้าหน้าที่ด่ านควบคุม โรคติดต่ อ
ระหว่างประเทศได้สอบถามมาว่า เหตุใดจึงกาหนดให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเป็นผู้แจ้ง
เรื่องค่าใช้จ่าย ส่วนประเด็นเรื่องระยะเวลา 15 วันดังกล่าว ถ้าผู้เดินทางยินยอมชาระค่าใช้จ่าย ก็ไม่เกิดปัญหา
แต่หากไม่ชาระแล้ว เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะมีความผิดหรือไม่
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เรื่องเช่นนี้มีไม่บ่อยครั้ง และเกิดขึ้นที่
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด้วย
นางปิ่ น นภ นรเศรษฐพั น ธุ์ ผู้ แทนส านั กโรคติด ต่อทั่ วไป กล่ าวว่า เจ้าหน้าที่ด่ านควบคุม โรคติ ดต่ อ
ระหว่างประเทศเสนอว่า ถ้าหากเหตุเกิดขึ้นที่ใด เช่น โรงพยาบาล ก็ให้ โรงพยาบาลเป็นผู้ดาเนินการในส่ วนนี้
เพราะส่วนมากเรื่องจะเกิดในโรงพยาบาลของรัฐอยู่แล้ว
นายแพทย์ ...

๑๙
นายแพทย์ สุ เทพ เพชรมาก รองอธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรค กล่ า วว่ า ค่ าใช้ จ่ ายในส่ ว นนี้ ม าจากข้ อ 3
ใช่หรือไม่ ซึ่งบางครั้งอาจไม่ได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ข้อนี้เชื่อมมาจากข้อ 3 เนื่องจากผู้ที่จะ
ออกคาสั่งให้ แยกกักหรือกักกันบุคคลได้คือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประจาด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่าง
ประเทศ
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การออกคาสั่งกาหนดค่าใช้จ่ายตามข้อ 3 ให้ระบุลงไป
ในคาสั่งดังกล่าวด้วยว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และให้มาดาเนินการชาระค่าใช้จ่าย โดยอาจมีการยึดหนังสือเดินทางไว้
จนกว่าจะชาระค่าใช้จ่าย เช่นนี้ มีโอกาสที่จะได้รับเงินคืนสูง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
หมวด 7 มาตรา 45 ไม่ได้กาหนดไว้อย่ างชัด เจนว่าให้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมี อานาจในการยึดอายัด
เอกสารหลักฐานได้
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่ าวว่า มิฉะนั้น ก็ให้ บุคคลดังกล่ าวเซ็นหนังสื อยินยอมว่า
ให้เจ้าหน้าทีย่ ึดหนังสือเดินทางไว้ได้จนกว่าจะมีการชาระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว
นายสัตวแพทย์เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า เป็นวิธีการที่จะต้องทาความ
เข้าใจกับผู้ที่ถูกควบคุมหรือถูกกัก เพราะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น เรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจในทางแพทย์ หรือ
ค่าเลี้ยงดู และเรื่องใดที่สามารถลดภาระของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประจาด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่าง
ประเทศได้ก็ควรทา โดยให้มีเพียงค่าใช้จ่ายที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประจาด่านฯ ต้องดูแลจริงๆ เท่านั้น
ส่วนกรณี ตามข้อ 5 ที่กาหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านฯ เป็นผู้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมสาเนา
หลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เห็น ว่า เจ้าหน้าที่ด่านก็จะต้องรวบรวมเอกสารดังกล่าว แต่ห ากผู้เดินทางไม่ชาระ
ค่าใช้จ่าย แล้วทางโรงพยาบาลจะมาเรียกเอาจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านฯ เช่นนี้ จะมีผลกระทบ
ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านฯ เกินไปหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้าจะหาจุดจัดการใหม่ จะต้องมากาหนด
ว่าจะให้เป็นบุคคลใดดาเนินการ เพราะการที่กาหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศเป็นผู้ดาเนินการนั้น ก็เพราะเป็นผู้ออกคาสั่งมาตั้งแต่ต้น
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า จะต้องแยกพิจารณากัน บุคคลที่สั่งกักกันหรือ
แยกกั ก คื อ เจ้ าพนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ประจาด่ านควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่างประเทศ เพราะใกล้ ชิด กั บ
เหตุเจ็บป่วย แต่บุคคลที่จะเรียกเงินได้จะต้องเป็นเจ้าของเงิน ดังนั้น ก็ต้องมาพิจารณาว่าในการตั้งงบประมาณ
ค่าใช้จ่ ายในส่ ว นนี้ จะตั้ งไว้ที่ ด่ านควบคุม โรคติ ด ต่อ ระหว่างประเทศหรือหน่ ว ยงานใด ถ้าส านั ก งานเป็ น ผู้ ตั้ ง
งบประมาณ ก็เป็นอานาจของเจ้าหน้าที่สานักงานในการเรียกเงินดังกล่าว
นายสุ เทพ ยิ้ ม ละมุ ล ผู้ แ ทนกรมปศุ สั ต ว์ กล่ า วว่ า ค่ า ใช้ จ่ ายตามข้ อ 4 (5) (6) (7) น่ าจะเกิ ด ขึ้ น
ในโรงพยาบาล ส่วนค่าใช้จ่ายที่กฎหมายกาหนด เช่น การกักกัน แยกกัน หรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้ด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเป็นผู้เรียกเก็บได้หรือไม่ เพราะสอดคล้องกับข้อ 3 และ 4 แต่จะมีปัญหาคือ
จะรู้จานวนเงินที่แน่นอนได้อย่างไร กฎหมายไม่ได้กาหนดอัตราไว้ ดังนั้น ถ้ากาหนดอัตราแยกเป็นตารางออกไป
สามารถทาได้หรือไม่ เห็นว่าเรื่องนี้ต้องไปทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
นายแพทย์ ...

๒๐
นายแพทย์ สุ เทพ เพชรมาก รองอธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรค กล่ า วว่ า ข้ อ 3 ก็ ไม่ ได้ ก าหนดเรื่ อ งการ
รักษาพยาบาลไว้ ดังนั้น หากให้ข้อ 4 (5) (6) และ (7) เป็นเรื่องของโรงพยาบาลไป ก็จะสามารถลดภาระของ
เจ้ าพนั ก งานควบคุ ม โรคติ ดต่ อ ประจ าด่านควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ างประเทศได้ คื อระบุ เท่ าที่ จาเป็ น เท่ านั้ น
โดยพิจารณาว่าจะต้องทางานได้และไม่เป็นภาระเกินสมควร
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายตามข้อ 4 (1) (2) (3) เป็นเรื่อง
ที่เกิดขึ้นที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ แต่ ข้อ 4 (5) (6) (7) จะเกิดขึ้นที่โรงพยาบาล และข้อ 4 (4)
สามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและที่โรงพยาบาล โดยทางเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้เสนอการดาเนินงานสาหรับ 2 กรณี คือ กรณีพบผู้ที่มี
เหตุสงสัยว่าเป็ นโรคและกรณี ที่พบผู้ ที่ เป็นโรคแน่นอน โดยกรณี ที่พบผู้ ที่มีเหตุส งสั ยว่าเป็นโรค เจ้าหน้าที่อาจ
ดาเนินการแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต ซึ่งจะดาเนินการ ณ ที่บ้านของบุคคลดังกล่าวก็ได้ แต่ ถ้าหากเป็นกรณีพบ
ผู้ที่เป็นโรคแน่นอน จะต้องนาตัวมาโรงพยาบาล ดังนั้น ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการอาจจะเป็นค่าตรวจ
ค่ารักษาพยาบาล จึงมีค่าใช้จ่ายตามข้อ 4 (5) (6) (7) เกิดขึ้นมา แต่ตามที่ผู้แทนกรมปศุสัตว์เสนอมาว่า ถ้าเรื่องใดที่
สามารถแยกได้ว่า เรื่องใดเกิดขึ้น ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายตามข้อ 4 (1) (2) (3)
ผู้ที่ ควรจะดาเนิ น การเรื่องค่าใช้จ่ าย คือ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุม โรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ ก็ น่ า จะเหมาะสม แต่ ค่ าใช้ จ่ า ยตามข้ อ 4 (5) (6) (7) เป็ น เรื่ อ งที่ เกิ ด ขึ้ น ในโรงพยาบาล จึ งไม่ ใช่
เจ้ าพนั กงานควบคุมโรคติด ต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่ จะต้ องเข้ามาจัด การค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว แต่อาจจะเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวั ด หรือสานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคในสังกัดกรมควบคุมโรคที่จะต้องเข้ามาดาเนินการแทน
นายภาคภู มิ ไชยปุ ร ณะ ผู้ แทนส านั ก งบประมาณ กล่ าวว่า ค่ าใช้จ่ายตามข้อ 4 (5) (6) (7) ไม่ ใช่
ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 เพราะมาตรา 42 เป็นเฉพาะกรณีของการแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือการได้รับการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเท่านั้น ดังนั้น เรื่องค่ารักษาพยาบาลควรแยกออกมา และไม่จาเป็นจะต้องเขียนไว้ก็ได้
เพราะโรงพยาบาลก็ดาเนินการเรียกเก็บอยู่แล้ว
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เห็นตรงกับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
และผู้แทนกรมปศุสัตว์ แต่ กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ 4 (5) (6) (7) ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้ชี้แจง เป็นเรื่องค่าดาเนินการที่เกิดจากการแยกกัก แต่การแยกกักดังกล่าวนั้น
ทาต่อบุคคลที่เป็นโรคแน่นอน จึงมีค่าตรวจ ค่ารักษาพยาบาล เช่นนี้ เห็นควรกาหนดให้ชัดเจน จะได้ไม่มีปัญหา
ในการตีความภายหลังอีก
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ควรพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายตามข้อ 4 (5)
(6) (7) ว่าเรื่องไหนควรให้คงไว้ หรือตัดออก
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า เมื่อไม่เกี่ยวกับมาตรา 42 แล้ว ก็ควร
ตัดออก แต่จะเป็นปัญหาภายหลังหรือไม่
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กล่ า วว่ า ถ้ า อนุ ก รรมการทุ ก ท่ า นเห็ น ด้ ว ย
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารขออนุ ญ าตตั ด ข้ อ 4 (5) (6) (7) ออกไป แล้ ว ค่ อ ยชี้ แ จ้ ง ว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า วเป็ น เรื่ อ งที่
โรงพยาบาลทจะต้องดาเนินการเรียกร้องจากผู้เดินทาง อีกประเด็น คือเรื่องระยะเวลา 15 วัน จะปรับลดให้สั้นลง
หรือไม่ อย่างไร
นายแพทย์ …

๒๑
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ระยะเวลา 15 วันแรก หากลดจานวน
ลงจะเป็นภาระแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่ ส่วนระยะเวลา 15 วันหลังเป็นหน้าที่ของผู้เดินทาง
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า การแจ้งหนี้ต่างๆ ควรให้
ระยะเวลาในการดาเนินการ 15 วัน แต่ถ้าหากกาหนดไว้ที่ 7 วันสาหรับประชาชนไม่น่าจะทัน ดังนั้น สาหรับ
บทเร่งรัดควรบังคับกับเจ้าหน้าที่ให้ต้องดาเนินการเร็วขึ้น
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ควรปรับลดระยะเวลาสาหรับเจ้าหน้าที่
ให้เหลือ 7 วัน ส่วนสาหรับผู้เดินทางให้คงระยะเวลาไว้ที่ 15 วันตามเดิม
มติที่ประชุม
1. ให้ตัดค่าใช้จ่ายตามข้อ 4 (5) (6) (7) ออก
2. ให้ปรับระยะเวลาที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะต้อง
แจ้ งเป็ น หนั งสื อพร้อมส านาหลั กฐานค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นไปยังผู้ เดิน ทางจากภายใน 15 วัน เป็นภายใน 7 วัน
และในส่วนผู้เดินทาง ให้มาชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใน 15 วันตามเดิม
ข้ อ ๖ ในกรณี ที่ ผู้ เดิ น ทางไม่ ยิ น ยอมหรื อ ในกรณี ที่ ผู้ เดิ น ทางไม่ ช ดใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในเวลาที่ ก าหนด
ให้ เจ้ าพนั กงานควบคุม โรคติด ต่ อประจ าด่านควบคุ ม โรคติด ต่อ ระหว่างประเทศรายงานไปยังคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครพิจารณารายละเอียดของ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประกอบกับ ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณาในการใช้ดุล พินิจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครอาจดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เห็นสมควรกาหนดค่าใช้จ่ายตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศเสนอ ให้ส่งเรื่องคืนให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศผู้นั้น
เพื่อแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้เดินทางอีกครั้ง
(๒) เห็นว่าเอกสารหรือพยานหลักฐานที่ใช้ในการเรียกให้ผู้เดินทางชดใช้ค่าใช้จ่ายยังไม่เพียงพอ ให้ส่งเรื่อง
คืน ให้ เจ้ าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศผู้นั้น เพื่อดาเนินการจัดหา
เอกสารหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม แล้วแจ้งเป็นหนังสือพร้อมสาเนาหลักฐานเพิ่มเติมไปยังผู้เดินทางอีกครั้ง
(๓) เห็นควรให้ลดหรือเพิ่มค่าใช้จ่าย ให้ส่งเรื่องคืนให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศผู้นั้น เพื่อแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้เดินทางอีกครั้ง
เมื่ อ เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ประจ าด่ า นควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศได้ รั บ เรื่ อ ง จาก
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามวรรคสอง (๑) (๒) หรือ (๓) แล้ว
ให้ เจ้ าพนั กงานควบคุม โรคติ ดต่ อประจ าด่านควบคุม โรคติ ดต่ อระหว่างประเทศแจ้งเป็ น หนั งสื อพร้อมส าเนา
หลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปยังผู้เดินทาง ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้รับเรื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้เดินทางมาชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
ในกรณีที่ผู้เดินทางได้รับหนังสือตามวรรคสามแล้ว และยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายภายในเวลาที่กาหนด ให้นา
ความในข้อ 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ผู้เดินทางได้รับหนังสือตามวรรคสามแล้ว ยังคงเพิกเฉยไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายภายในเวลาที่กาหนด
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเจ้าของเรื่องดาเนินการตามกฎหมายตามสมควรแก่กรณีต่อไป
นางสาว …

๒๒
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ข้อ 6 จะมีเนื้อหาและรูปแบบคล้ายกับ
ประกาศเรื่องที่ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งหากเจ้าของพาหนะไม่ยินยอมที่จะจ่าย
เจ้าพนักงานฯ ก็จะส่งเรื่องมายังคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณา ส่วนตัวหนังสือสีแดงจะเป็นเรื่องของระยะเวลา
ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นว่ายังไม่ได้มีการกาหนดระยะเวลาดังกล่าว และในส่วนของวรรคท้ายจะ
กาหนดให้ส่งเรื่องไปยังเจ้าพนักงานสอบสวนดาเนินคดีต่อไป ซึ่งจากการอภิปรายที่ผ่านมา เห็นว่าเป็นการบีบ
เจ้ าหน้ าที่ มากจนเกิน ไป เพราะจะต้องไปร้องทุ กข์ต่อเจ้าพนั กงานสอบสวนทางเดียวเท่านั้ น แต่อาจจะมีการ
ดาเนินการทางอื่นได้อีก เช่น การดาเนินการทางแพ่ง ดังนั้น จึงมีการเปลี่ยนถ้อยคาจากคาว่า “ดาเนินคดีต่อไป”
เป็น “ดาเนินการตามกฎหมายตามสมควรแก่กรณีต่อไป”
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ข้อ 6 เป็นเรื่องการโต้แย้งจานวนเงินที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจาด่านฯ แจ้งไว้ ว่ามีจานวนสูงเกินไป แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของการเดินทาง ดังนั้น โอกาสที่จะ
ได้ใช้ข้อ 6 มีน้อย
นายสัตวแพทย์เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ปกติสานักระบาดวิทยาจะทราบ
ค่าตรวจทางการแพทย์เบื้องต้น แต่ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 4 (1) (2) (3) (4) เป็ นเรื่องที่ด่านควบคุมโรคระหว่าง
ประเทศจะต้องประเมินออกมาเป็นราคามาตรฐานทั่วไปได้อยู่แล้ว ส่วนข้อ 4 (5) (6) (7) นั้นจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามชนิดของเชื้อโรค ดังนั้นข้อ 4 (1) - (4) น่าจะเป็นส่วนของสานักโรคติดต่อทั่วไป
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่ว ไป กล่าวว่า จะรับไปประสานกับ สถาบันบาราศ
นราดูรว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง อย่างไร
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กล่ า วว่ า ในตอนที่ จ ะไปท าความตกลงกั บ
กระทรวงการคลัง ต้องระบุให้ชัดเจนว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และถ้ามีตัวอย่างเกิดขึ้นจริง จะง่ายต่อการพิจารณา
ของกรมบัญชีกลาง ส่วนอื่นๆ ฝ่ายเลขนานุการจะขอรับไปดาเนินการปรับแก้ต่อไป
มติที่ประชุม
ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจัดทารายงาน ดังนี้
(1) ในกรุงเทพมหานคร ให้ จัดทารายงานการดาเนินการที่ เกิดขึ้นในแต่ละเดือนเสนอคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป
(2) ในจังหวัดอื่น ๆ ให้จัดทารายงานการดาเนินการที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด ภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป
ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครรายงานการดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่งไปยังกรมควบคุมโรคในทุก ๆ วันสิ้นเดือนของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า มีประเด็นว่า ถ้าทั้งปีไม่มีเรื่องโรคติดต่อ
อันตรายเกิดขึ้นเลย เช่นนี้ ยังคงจะต้องรายงานหรือไม่
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ก็ควรแจ้งว่าไม่มี ตาม
แบบรายงาน กล่าวคือ แม้ไม่มีโรคเกิดขึ้น ก็ต้องรายงานว่าไม่มีโรคเกิดขึ้น
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านฯ
แจ้งว่า ตั้งแต่มีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศขึ้นมา ก็ไม่เคยเกิดกรณีแบบนี้เลย และหากจะเปลี่ยนเป็นว่า
ถ้าเกิดโรคขึ้น ให้รายงานภายในระยะเวลาเท่าใด อย่างไร ได้หรือไม่
นายสัตวแพทย์ …

๒๓
นายสัต วแพทย์เสาวพั กตร์ ฮิ้น จ้อย ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ าวว่า โดยปกติ จะรายงานว่าไม่มี
เพราะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่
เรื่องสภาวะการเกิดโรค ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องรายงานเป็นประจา
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า การเกิดโรคสามารถรับรู้โดยช่องทางอื่น
ได้อยู่แล้ว เช่น เรื่องการแจ้งตามมาตรา 31 แต่ การรายงานนี้เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ว่าได้เก็บจากผู้เดินทาง
เท่าใด เมื่อใด อย่างไร
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ข้อ 8 ให้อธิบดีกรมควบคุมโรครักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการตาม
ประกาศนี้ ให้ อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็น ผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ คาสั่งหรือข้อวินิจฉัยของอธิบดีกรมควบคุมโรค
ถือเป็นที่สุด
มติที่ประชุม เห็นชอบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
กาหนดประชุมครั้งถัดไป เมื่อได้กาหนดการที่แน่นอนแล้วฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ อนุกรรมการทุกท่าน
ทราบต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑6.3๐ น.
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