รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 7/2560
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค
------------------------------------------รายชื่ออนุกรรมการที่มาประชุม
1. นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก
2. ร้อยตารวจโท พิเชษฐ์ คุ้มบัณฑิตย์
3. นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ
4. นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา
5. นายวชิร รักขิตตธรรม
6. นายปัญญา ใบทอง
7. แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์
8. นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์
9. นางสาวอังคณา บริสุทธิ์

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ประธานอนุกรรมการ
รองสารวัตรฝ่ายกฎหมายและวินัย
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
นิติกรชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงบประมาณ
นิติกรชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นิติกรชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
นิติกรชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย
อนุกรรมการและ
กรมควบคุมโรค
เลขานุการ

รายชื่ออนุกรรมการที่ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น
1. ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
2. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. ผู้แทนกรมปศุสัตว์
4. นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร
นิติกรปฏิบัติการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประจักษ์ ศรีประจันทร์
2. นายทิวากร ทิน่าน
3. นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์

อนุกรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

นิติกรปฏิบัติการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกรปฏิบัติการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
4. นางสาวจินตนา ...
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4. นางสาวจินตนา บุตรชน
5. นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย
6. นางสาวเกศราภรณ์ เวระนะ
7. นางสาวเสมอใจ สืบวิเศษ
8. นางสาวณัฐธยาน์ นิ่มนวล
9. นายอานาจ กันทะขะยอม
10. นายพิเชษฐ์ โทระพันธ์
11. นางสาวนิตยา เครือเทศ

นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
เจ้าพนักงานธุรการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 7/2560 และดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามแผนที่กาหนดไว้
คณะอนุ กรรมการด้ า นกฎหมายจะต้ องพิ จารณาอนุ บั ญญั ติ ที่ ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ โ รคติ ดต่ อ
พ.ศ. 2558 จ านวนทั้ ง สิ้ น 27 ฉบั บ ซึ่ ง ขณะนี้ ไ ด้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาและมี ผ ลใช้ บั ง คั บ แล้ ว
จานวน 9 ฉบับ อยู่ในระหว่างเสนอผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม จานวน 14 ฉบับ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย จานวน 3 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ ซึ่ง เป็นฉบับล่าสุดได้ผ่านการพิจารณาในชั้น
รับหลักการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ แล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 คือ ร่างประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการประกาศ
ให้วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR - TB) เป็นโรคติดต่ออันตราย
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 6/2560
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ขอให้ ที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 6/2560 และหากมีข้อแก้ไขประการใด สามารถแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการเพื่อขอแก้ไขรายงาน
การประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 ...
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วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5/2560 ฝ่ายเลขานุการได้นาเรียนให้ที่ประชุมทราบแล้วว่าจะนาร่างกฎหมายที่ผ่านการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายไปรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงขอนาเรียนเพื่อแจ้ง
ผลการดาเนินการดังกล่าวในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการ
ประชุม ซึ่ ง มี ป ระเด็น เช่ น เดีย วกั น กั บ ที่ ได้ นาเสนอต่อ คณะกรรมการโรคติ ดต่ อแห่ ง ชาติเ มื่อ วัน ศุก ร์ ที่ 22
กันยายน2560ที่ผ่านมา สาหรับรายละเอียดของการดาเนินการนั้น กรมควบคุมโรค โดยศูนย์กฎหมาย ร่วมกับ
สานักระบาดวิทยา และสานักโรคติดต่อทั่วไป ได้จัดการประชุมเพื่อรั บฟังความคิดเห็นขึ้นเมื่อ วันที่ 20 - 21
มิถุนายน ณ โรงแรมที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญสองประการ คือ
1. เพื่อชี้แจงและทาความเข้าใจอนุบัญญัติที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว จานวน 3
ฉบับได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และ ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม
สาหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบั ติการควบคุมโรคติดต่อพ.ศ. 2560 2. เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อร่างอนุบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติ ดต่อแห่งชาติ
ในชั้นรับหลักการและคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จานวน 7 ฉบับ ได้แก่
1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. .... 2. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการดาเนินการหรือออกคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... 3. ร่างประกาศกรม
ควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อพ.ศ. .... 4. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
สอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. .... 5. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบบัตร
ประจาตัวเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... 6. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบและ
เครื่องหมายของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... 7. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการกาหนดค่าใช้จ่ายสาหรับเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ พ.ศ. .... โดยรูปแบบ
ของการประชุมช่วงเช้าเป็นการชี้แจงร่างที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว และมีการจัดทา
แนวทางการปฏิบัติเป็น flowchart/one page แนบไปกับร่างฉบับจริง ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญสองกลุ่ม คือ กลุ่มเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกลุ่มเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ต่อมาในเดือน
เดียวกันได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างอนุบัญญัติ 3 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. .... 2. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พ.ศ. ....และ 3. ร่างประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง วิธีการอื่นใดซึ่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบช่อ งทางเข้าออกต้องปฏิบัติเพิ่มเติม
พ.ศ. .... ต่อมาในเดือนกรกฎาคมฝ่ายเลขานุการได้นาเอาความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ความคิดเห็นที่ได้จากการรับฟัง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และความคิดเห็นที่ได้รับฟังจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดกรมควบคุมโรค ไปปรับปรุงร่างอนุบัญญัติให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วจึงได้นาร่างอนุบัญญัติ
ที่ไ ด้ ป รั บ แก้ ไ ขจนสมบู ร ณ์ แ ล้ ว เสนอผ่ า นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล าดั บ ชั้ น เพื่ อ เสนอรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
สาธารณสุข ...
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สาธารณสุขพิจารณาลงนาม จานวน 4 ฉบับ คือ 1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง พ.ศ. .... 2. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร
ที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง พ.ศ. .... 3. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้ง
ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. .... และ 4. ร่างประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่ งชาติ เรื่ อง การเพิ่มเติมผู้แทนจากหน่ วยงานของรัฐในคณะทางานประจาช่องทาง
เข้าออก พ.ศ. ....ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาเสนอความเห็นตามที่กองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มีความเห็นให้ปรับแก้ไข ต่อมาในเดือนสิงหาคม กรมควบคุมโรค โดยศูนย์กฎหมาย ร่วมกับสานัก
ระบาดวิทยา และสานักโรคติดต่อทั่วไป ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการดาเนินการ
ตามอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ริชคอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้นาเอาร่างอนุบัญญัติที่ได้ปรับ แก้ไขตามความ
คิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปชี้แจงแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการ
ทางกฎหมายในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งร่างอนุบัญญัติที่นาไปชี้แจงในที่ประชุมครั้งนี้ มีจานวน 11 ฉบับ คือ 1.ร่าง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง พ.ศ. .... 2. ร่างประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่อง ท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง พ.ศ. .... 3. ร่างประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด
เกิดขึ้น พ.ศ. .... 4. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ละเงื่อนไขในการดาเนินการหรือ
ออกคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... 5. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. .... 6. ร่ างประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ขเรื่ องหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกาหนดค่าใช้จ่ายส าหรับเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม
พาหนะ พ.ศ. .... 7. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้เดินทางต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พ.ศ. .... 8. ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
แทนของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในกรณีที่ผู้รับคาสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อละเลยไม่ดาเนินการ
ตามค าสั่ ง พ.ศ. .... 9. ร่ า งประกาศกรมควบคุ มโรค เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขในการเข้ าไปใน
ยานพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... 10. ร่างประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบและเครื่องหมายของเจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 11. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องบัตรประจาตัวเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ การจัดเวทีชี้แจงร่างอนุบัญญัติดังกล่าว สืบเนื่องมาจากกรม
ควบคุมโรคเล็งเห็นว่า หากร่างอนุบัญญัติเหล่านี้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ โดยที่ยังไม่มี
การชี้แจงให้ เจ้ าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ ทราบและเข้าใจในสาระสาคัญก่อน อาจจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้
เนื่องจากร่างอนุบัญญัติเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทันที โดยรูปแบบการชี้แจง
ร่างอนุบัญญัติในครั้งนี้มีด้วยกันหลายแบบ ได้แก่ รูปแบบที่หนึ่ง การบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมี
หัวข้อในการบรรยาย คือ 1. แนวทางในการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอนุบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้อง 2. สาระสาคัญในร่างอนุบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติแล้วและ
อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนาม 3. แนวทางในการดาเนินงานตามอนุบัญญัติ
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเกิดโรคติดต่อ
อันตราย หรือโรคระบาดขึ้น 4. ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคติดต่ออันตราย รูปแบบที่สอง การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ
ดาเนินงานตามอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งแต่ล่ะกลุ่มจะต้องมีทั้ง
เจ้าพนักงาน ...
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เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ในพื้นที่อยู่ด้วย โดยจะมี สถานการณ์สมมติว่าเกิดหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่ออันตราย
ในสถานที่ต่อไปนี้ 1. ในราชอาณาจักร 2. ในพื้นที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรและผ่านเข้ามาทางด่าน
พรมแดน 3. ในพื้นที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรและผ่านเข้ามาทางด่านท่าเรือ 4. ในพื้นที่หรือเมืองท่าใด
นอกราชอาณาจักรและผ่านเข้ามาทางด่านท่าอากาศยาน โดยมีตัวอย่างสถานการณ์ดังนี้ สถานการณ์ที่ 1 ในวันที่
1 ตุลาคม 2560 องค์การอนามัยโลกประกาศว่าได้รับแจ้งจากประเทศ A ในตะวันออกกลางว่ามีการระบาด
ของโรคทางเดิน หายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (MERS) ในวงกว้าง สถานการณ์ที่ 2 ต่อมาองค์การ
อนามัยโลกประกาศพบการระบาดของโรคเมอร์สในตะวันออกกลางอีก 5 ประเทศ และพบว่ามีการติดต่อจากคน
สู่คนได้โดยผู้ป่วย 1 รายสามารถแพร่เชื้อได้ 3 - 7 คน องค์การอนามัยโลกจึงประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
และประเทศไทยได้ประกาศเขตติดโรคเมอร์ส จาก 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ A, B, X, Y และ Z ด้วย สถานการณ์
ที่ 3 ต่อมาเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้รับการติดต่อจากวิทยุ
การบิ น ซึ่งได้รั บ แจ้ งจากกัป ตัน บนเที่ย วบิน EHA 455 โดยสารเครื่องบินแบบ Airbus 380 - 800 จาก
ประเทศ Z ว่ามีผู้โดยสารมีอาการไข้ ไอ และหอบบนเครื่องบิน จาเป็นต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วน ก่อนถึง
ท่าอากาศยานในประเทศไทย 3 ชั่วโมง ผู้ป่วยรายนี้ต้องการเดินทางมารักษาในประเทศไทย เนื่องจากมีความ
หวาดกลัวเพราะคนในครอบครัวเสียชีวิตด้วยโรคเมอร์ส เมื่อสัปดาห์ก่อน ในฐานะที่ท่านเป็นบุคคลดังต่อไปนี้
1. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 2. คณะทางานประจาช่องทาง
เข้าออก 3. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 4. หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 5. คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด ท่านจะดาเนินการอย่างไร ซึ่งการใช้รูปแบบการชี้แจงด้วยวิธีกาหนดสถานการณ์สมมติเช่นนี้ จะทาให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเห็นภาพที่กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น เช่น ถ้าเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศในด่านแต่ ละประเภทก็จะมองเห็นเป็น ลาดับขั้นตอนในการดาเนินการโดยตลอด
ฝ่ายเลขานุการในฐานะของผู้จัดการประชุมก็ เล็งเห็นว่ารูปแบบการจัดการประชุมชี้แจงแบบนี้เป็นรูปแบบที่ดี
ซึ่งจะนาไปใช้เป็นรูปแบบในการชี้แจงทาความเข้าใจในร่างอนุบัญญัติต่อเจ้าหน้าที่ในสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหรือในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ต่อมาในช่วงเดือนกันยายน 2560 สืบเนื่องมาจากการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนสิงหาคมที่ได้กล่าวมาแล้ว ฝ่ายเลขานุการจึงได้นา
ความคิดเห็นเหล่านั้นไปจัดทาร่างแนวทางปฏิบัติ และคู่มือการดาเนินการตามอนุบัญญัติที่ออกตามความใน
พระราชบั ญญั ติ โรคติ ดต่ อ พ.ศ. 2558 เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บัติ ส ามารถน าไปใช้ ในการด าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัติได้อย่างถูกต้องทันทีที่อนุบัญญัติดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ รวมทั้งได้
มีการจั ดประชุมคณะอนุกรรมการด้ านกฎหมาย ครั้งที่ 7/2560 ในวันจั นทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้ อง
ประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค ซึ่งเดิมจะดาเนินการพิจารณาร่างอนุบัญญัติ จานวน
ทั้งสิ้น 3 ฉบับ คือ 1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวน
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. .... 2. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พ.ศ. .... 3. ร่างระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. .... แต่เนื่องจาก
ร่างอนุบัญญัติฉบับที่สาม คือ ร่างระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ
ความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. .... ซึ่งจากการหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานในพื้นที่
และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ได้ความคิดเห็นว่าร่างอนุบัญญัติฉบับนี้มีความแตกต่างจากกรณีการ
เปรียบเทียบปรับของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เนื่องจากความหนักเบาในการกระทาความผิดแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน รวมทั้ง
เมื่อเปรียบเทียบ ...

6
เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายจราจรก็จะมีความแตกต่างด้วยเช่นกัน จึงขอถอดร่างอนุบัญญัติฉบับนี้ออกก่อน
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงเรียนแจ้งเพื่อให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดาเนินงานจัดทาร่างกฎหมายในช่วงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกันยายนตามรายละเอียดดังได้กล่าวมาแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 ร่ างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อนไขในการสอบสวน
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออัน ตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. .... ได้ผ่านการพิจารณา
ของคณะอนุ กรรมการด้ านกฎหมาย ครั้งที่ 5/2560 มาแล้ ว ซึ่งในครั้งนั้น มีประเด็ นว่าควรจะแยกกรณี
โรคติดต่ออันตรายและโรคระบาดออกจากกันเป็นคนละข้อ ให้เห็นเป็นแต่ละโรคอย่างชัดเจน เนื่องจากวิธีการ
ขั้นตอน ระยะเวลา และเงื่อนไขในการดาเนินการสอบสวนโรคมีความแตกต่างกัน โดยในขณะนี้โรคติดต่อ
อันตรายมีการประกาศไปแล้ว 12 โรค และจะมีการประกาศเพิ่มเติมโรคติดต่ออันตรายโรคที่ 13 คือ วัณโรค
ดื้อยาหลายขนาดชนิดรุนแรงมาก (XDR - TB) ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติแล้ว
และอยู่ระหว่างการเสนอท่านรัฐมนตรี พิจารณาลงนามต่อไป สาหรับโรคติดต่ออันตรายนี้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อสามารถใช้ดุลยพินิจในการดาเนินการตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้เลย
แต่ถ้าเป็นกรณีโรคระบาด อธิบดีกรมควบคุมโรคจะต้องประกาศชื่อ อาการสาคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาดก่อน
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต่อมาในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งได้มีการพิจารณาร่างอนุบัญญัติดังกล่าวอีกครั้ง ไม่มีประเด็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมอีก แต่จะมี
ประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการสอบสวนโรคฯ แนบท้ายร่างนี้ว่าจะสามารถใช้ในการดาเนินการได้อย่าง
เพียงพอและเหมาะสมแก่กรณีหรือไม่ ประเด็นที่สอง คือ แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนโรคฯ แนบท้ายร่างนี้
ในส่วนที่เกี่ยวกับโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศโรคระบาดตาม
มาตรา 9 แล้วใช่หรือไม่ ซึ่งทาให้เกิดคาถามว่า ในปัจจุบัน การที่เราไปดาเนินการสอบสวนโรคโดยที่อธิบดีกรม
ควบคุมโรคยังไม่ได้ประกาศโรคระบาดอาจเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ ได้ กล่าวคือ จะทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
เกิดความเข้าใจว่าหากอธิบดีกรมควบคุมโรคยังไม่ได้มีการประกาศโรคระบาด ก็จะไม่สามารถออกดาเนินการ
สอบสวนโรคได้ ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายครั้งที่ 6/2560 ที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันว่า
ถึงแม้อธิบดีจะยังไม่ได้ประกาศโรคระบาด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็จะต้องดาเนินการสอบสวนโรค เพราะไม่ได้มีแต่
พระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558 เท่ า นั้ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แต่ ยั ง มี ก ฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอี ก เช่ น
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งได้กาหนดให้กระทรวงสาธารณสุข มีอานาจ
หน้าที่ในการดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค กล่าวคือ การสอบสวนโรคตามปกติ สามารถทาได้
โดยอาศัยฐานอานาจของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เพียงแต่จะมีอานาจใช้
มาตรการทางกฎหมายที่เป็นการรอนสิทธิได้น้อยกว่า ซึ่งหากจะนามาตรการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 นี้มาใช้ อธิบดีกรมควบคุมโรคจะต้องประกาศโรคระบาดก่อน ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ หากจะใช้อานาจในการสั่งให้บุคคลใดถูกแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือได้รับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งเป็นการใช้อานาจตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ส่วนวิธีการ
บังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น เห็นว่า ควรกาหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติและคู่มือที่ฝ่ายเลขานุการจะได้
จัดทาต่อไป ประเด็นที่สาม คือ มอบให้สานักระบาดวิทยารับไปดาเนินการปรับแก้และจัดทาเนื้อหาแนวทาง
ปฏิบั ตินี้ ให้ ครบถ้วนและตัดข้อความในส่ วนของหมายเหตุในแนวทางปฏิบัติ ในการดาเนินการสอบสวนโรคฯ
แนบท้าย ...
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แนบท้ายร่ างประกาศฉบับนี้ ออก และขอนาร่างคาแนะนาของคณะกรรมการด้ านวิชาการในการประกาศชื่อ
อาการสาคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาดตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เข้าสู่การ
พิจารณาของที่ประชุมในครั้งนี้ ซึ่งตามข้อ 2 ของร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. ....กาหนดว่ า เมื่ออธิบดีโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการด้านวิชาการได้ประกาศชื่อ อาการสาคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาดในเขตพื้นที่ใด ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่นั้นร่ วมกับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ดาเนินการสอบสวนโรคทันที ทั้งนี้
ไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่พบผู้ที่เป็ นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคระบาด ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย ครั้งที่ 6/2560 ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าหากจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการทุกครั้ง
เพื่อให้คาแนะนาแก่อธิบดีในการประกาศโรคระบาด จะทาให้เกิดปัญหาความล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์การ
ระบาดของโรค จึงเป็นที่มาของการจัดทาร่างคาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการในการประกาศชื่ออาการ
สาคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาดฯ ไว้ เพื่อให้อธิบดีกรมควบคุมโรคสามารถประกาศโรคระบาดได้โดยไม่ต้องนา
เรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการด้านวิชาการ โดยให้ถือว่าเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้แล้ว ก็ให้
อธิบดีกรมควบคุมโรคพิจารณาประกาศโรคระบาดได้เลย ซึ่งหากร่างคาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการในการ
ประกาศชื่อ อาการสาคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาดฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายแล้ว
ก็จะต้องนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการด้านวิชาการเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สาหรับร่าง
คาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการในการประกาศชื่อ อาการสาคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาดฯ ที่เสนอ
ต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายในครั้งนี้เป็นร่างที่สานักระบาดวิทยาได้ดาเนินการยกร่างขึ้นมา
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ร่างคาแนะนาของคณะกรรมการด้าน
วิชาการนี้ เป็นร่างที่คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายได้พิจารณาให้ความเห็นมาแล้ว อย่างไรก็ดี ขอให้พิจารณา
ด้วยความรอบครอบอีกครั้ง ส่ วนแนวทางปฏิบัติในการสอบสวนโรคฯ แนบท้ายประกาศ ขอให้พิจารณาว่ามี
แนวทางปฏิบัติเพียงพอ เหมาะสม และครบถ้วนทุกรายโรคหรือไม่ รวมถึงสานักระบาดวิทยาจะต้องรับไปจัดทา
คู่มือแนวทางในการดาเนินการสอบสวนโรคต่อไปด้วย ส่วนอีกประเด็น คือ ร่างคาแนะนาของคณะกรรมการด้าน
วิชาการในการประกาศชื่อ อาการสาคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาดฯ ขอให้ พิจารณาว่าครบถ้ว นทุกรายโรค
หรือไม่ ทั้งในส่วนของชื่อโรคและหลักเกณฑ์
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ในส่วน
ของชื่อโรคและหลักเกณฑ์ จะมีการจัดทาเป็นสองร่าง คือ ร่างแรก เป็นแนวทางปฏิบัติในการสอบสวนโรคฯ
และร่างที่สอง เป็นร่างคาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการในการประกาศชื่อ อาการสาคัญ และสถานที่ที่
มีโรคระบาดฯ ซึ่งในส่วนของแนวทางปฏิบัติใ นการสอบสวนโรคฯ แนบท้ายร่างประกาศฉบับนี้ ขอถอดออก
เพราะโดยปกติแล้ว การสอบสวนโรคจะมีเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอยู่แล้ว เช่น เกณฑ์การสอบสวน
โรคของ SRRT ซึ่งมีความรวดเร็วและเหมาะสมในการนาไปปฏิบัติมากกว่า ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เฉพาะร่างคาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการในการประกาศชื่ออาการสาคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาดฯ
เพราะมีความจาเป็นที่จะต้องใช้ทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยาระดับสูง
ทั้งนี้ ยังไม่ได้มีการนาเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการแต่อย่างใด
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสารณภัย กล่าวว่า เมื่อพิจารณาชื่อร่าง
“แนวทางปฏิบัติในการดาเนินการสอบสวนโรค” เห็นว่า มีเพียงเงื่อนไข ไม่มีส่วนที่เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งต่างกับ
แนวทางปฏิบัติในการดับเพลิงที่มีการกาหนดไว้เลยว่า 1.หยิบถังดับเพลิง 2. .... เป็นต้น กล่าวคือ ต้องมีวิธีการ
และขั้นตอนในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนและเป็นลาดับขั้น เพราะยังขาดในส่วนของวิธีการที่จะเข้าไปดาเนินการ
สอบสวนโรคว่าต้องทาอะไร อย่างไรบ้าง
แพทย์หญิง …
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แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา ชี้แจงว่า
เนื่องจากแนวทางการปฏิบัติในการดาเนินการสอบสวนโรคมีรายละเอียดค่อนข้างมากและมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา จึงเห็นว่าไม่ควรจะนาเข้ามาไว้เป็นส่วนหนึ่งของร่างประกาศนี้ และขอสอบถามว่า จากการรับฟัง
ความคิดเห็นที่ได้ข้อสรุปว่าจะเลือกใช้แนวทางการร่วมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในส่วนกลางและเจ้าหน้าที่
ในพื้นที่ กรณีที่มีโรคติดต่ออันตรายเกิดขึ้นนั้น จาเป็นต้องนามากาหนดไว้ในร่างประกาศฉบับนี้หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ข้อ 1 และข้อ 2 ของร่างประกาศฉบับนี้
กาหนดว่า ในกรณีที่เกิดโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่นั้นร่วมกับ
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อดาเนินการสอบสวนโรคทันที ซึ่งโดยนัยแล้ว ความหมายของคาว่าเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้น ที่ มีความหมายครอบคลุมทั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในส่ ว นกลางและ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในแต่ละพื้นที่ เพราะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อส่วนกลางมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ทั่วทั้งราชอาณาจักร และร่างประกาศฉบับนี้ยังได้เปิดช่องไว้ว่า ไม่จาเป็นจะต้องให้ส่วนกลางเข้าไปร่วมทุกครั้ง
เพราะในอนาคต ถ้าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในแต่ละพื้นที่มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานมากพอ ก็ให้
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีการปรับแก้ร่างประกาศฉบับนี้อีก
ดังที่เคยได้เรียนปรึกษาท่านนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคแล้ว กล่าวโดยสรุปคือ คาว่า
ในเขตพื้นที่จะมีความหมายได้ทั้งอย่างกว้างคือทั่วทั้งราชอาณาจักรสาหรับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสังกัด
ส่วนกลาง หรืออาจจะมีความหมายอย่างแคบคือ หมายถึง เฉพาะในเขตอาเภอนั้น สาหรับเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อที่มิได้สังกัดราชการส่วนกลาง แต่มีหลักการสาคัญ คือ จะต้องมีหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อร่วม
ดาเนินการด้วยทุกครั้ง และขอสอบถามแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ว่าแนวทางปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
จริง ๆ ในปัจจุบัน มีเนื้อหามากน้อยแค่ไหน สามารถที่จะปรับเข้ามาไว้ในแนวทางปฏิบัติในการสอบสวนโรคฯ
แนบท้ายร่างประกาศนี้ได้หรือไม่
แพทย์ หญิ งพจมาน ศิ ริ อารยาภรณ์ รั กษาราชการแทนผู้ อ านวยการส านักระบาดวิ ทยา ชี้ แจงว่ า
เป็นแนวทางปฏิบัติกว้าง ๆ แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเป็นรายโรค
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ยกตัวอย่างว่า ถ้าเป็นโรคนี้ต้องสวมชุด
PPE ต้องมีเครื่องมืออะไรเป็นพิเศษ หรือต้องมีอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งต้องจัดเตรียมไปให้พร้อม ลักษณะแนวทาง
ปฏิบัติในการการสอบสวนโรคฯ ที่ต้องการจะเป็นประมาณนี้
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า
แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนโรคฯ แนบท้ายประกาศควรจะมีลักษณะกลาง ๆ หรือมีรายละเอียดในระดับที่
แยกออกเป็นรายโรค เพราะตามทีไ่ ด้เรียนปรึกษากับท่านนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ท่านเห็นว่าแนวทางปฏิบัติในการสอบสวนโรคฯ ควรกาหนดไว้เป็นแบบกลาง ๆ
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิ บดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามที่ได้ปรึกษาท่านนายแพทย์
ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบ ดีกรมควบคุมโรคไว้ มีความเห็นตรงกันว่า แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนโรคฯ
ควรเป็นแบบกลาง ๆ โดยกาหนดเฉพาะหลักเกณฑ์ ส่วนรายละเอียดที่แตกต่างกันของแต่ละโรค ก็ไปกาหนดไว้
ในคู่มือ ซึ่งสานักระบาดวิทยาจะได้ดาเนินการจัดทาต่อไป และขอให้ทุกท่านพิจารณาความในมาตรา 7 (2)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558 ซึ่ ง ในส่ ว นของหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขมี ก ารก าหนดไว้ แ ล้ ว
ส่ว นวิธีการดาเนิ น การสอบสวนโรคอาจจะยังไม่ครบถ้ว น และจะมี การกาหนดไว้ในร่างประกาศนี้ห รือไม่
จึงขอให้ทุกท่านพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า
คาว่า หลักเกณฑ์และวิธีการ ควรจะมีรายละเอียดมากกว่านี้ หรือไม่ ซึ่งถ้าเป็นวิธีการสอบสวนโรค ทางสานัก
ระบาดมีข้อมูลซึ่งสามารถนามากาหนดไว้ในส่วนนี้ได้
นางสาว ...
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นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ ตั้งแต่ชั้นยกร่าง
จนผ่านความเห็ นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่ งชาติ และผ่ านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมาย มีปั ญหาเรื่องวิธีการในการเข้าไปสอบสวนโรคแต่ล ะรายโรคมีความแตกต่างกัน จึงเป็นที่มา
ของร่างฉบับนี้ตามข้อ 4 ที่กาหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่จะเข้าไปดาเนินการสอบสวนโรคต้อง
ดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติแนบท้ายประกาศนี้
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า
ที่ประชุมเห็นควรกาหนดวิธีการสอบสวนโรคเป็นแบบแยกเป็นรายโรคใช่หรือไม่ ซึ่งเห็นว่าในส่วนที่ยากคือ
หลักเกณฑ์การประกาศโรคระบาด ในส่วนของการสอบสวนโรคถ้าเป็นแบบปกติทั่วไปมีอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นแบบ
รายโรคนั้นจะยากกว่า และใช้เวลาจัดทานาน เนื่องจากไม่ได้ทาแบบรายโรคไว้
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เกณฑ์กลางในการสอบสวนโรค
มีวิธีการและขั้นตอนอะไรบ้าง ซึ่งทางวิชาการน่าจะมีขั้นตอนอยู่แล้ว เวลาสอบสวนโรคต้องทาอะไรบ้าง ในส่วนนี้
ควรนามากาหนดไว้ในแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เพราะที่มีอยู่ตอนนี้เป็นเงื่อนไข ไม่ใช่วิธีการสอบสวนโรค
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า
สรุปแล้วควรกาหนดแบบสอบสวนโรคเป็นแบบรายโรคหรือแบบเกณฑ์กลาง
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า วิธีการสอบสวนโรค
ควรกาหนดไว้แบบมาตรฐานกลาง กล่าวคือ เจ้าหน้าที่สามารถทาได้ดีกว่ามาตรฐานที่กาหนดได้ แต่ห้ามทาต่ากว่า
มาตรฐานที่กาหนด
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ถ้าเขียนเป็นแบบรายโรคอาจเขียน
ไม่ห มด หรื อ ถ้ามีโ รคที่เกิ ดขึ้น ใหม่ในอนาคตก็จะมีปั ญหาอีก ดัง นั้ น รายละเอี ยดควรไปกาหนดไว้ในคู่มื อ
การปฏิบัติงาน ส่วนตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ควรเป็นวิธีการสอบสวนโรคที่เป็นมาตรฐานกลาง ไม่ลงลึก
ในรายละเอียด
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป สอบถามว่า วิธีการสอบโรคควรแยกโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดออกจากกันหรือไม่
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา ชี้แจงว่า ถึงแม้
เป็นโรคติดต่ออันตราย แต่ละโรคก็จะมีรายละเอียดและมีวิธีการสอบสวนโรคที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น ควรกาหนด
ไว้เป็นเกณฑ์แบบกลาง
นายแพทย์สุเ ทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สอบถามว่า ถ้าวิธีการสอบสวนโรคไม่มี
รายละเอียดมากจนเกินไป จะนามากาหนดไว้ในเนื้อหาได้หรือไม่
แพทย์หญิงพจมาน ศิริ อารยาภรณ์ รั กษาราชการแทนผู้ อานวยการส านักระบาดวิ ทยา กล่ าวว่ า
ในเรื่องวิธีการสอบสวนโรคนั้น คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายอาจไม่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในส่วนนี้
จึงเห็นควรให้คณะทางานของสานักระบาดวิทยาพิจารณาและนาเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ
ด้านวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อย่างไรก็ดี ต้องมีการเชื่อมโยงกัน
ระหว่างการทางาน สาระของการทางานจะต้องทาอะไร อย่างไร แล้วให้คณะกรรมการด้านวิชาการช่วยพิจารณา
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ ก็ต้องนาเข้ามาให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาเพื่อแปลเป็น
ภาษากฎหมายอีกครั้ง
แพทย์หญิง …
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แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า
ในส่วนของเรื่องเกณฑ์ที่กาหนดว่าเมื่อไรที่จะประกาศเป็นโรคระบาด ในส่วนนี้ต้องออกประกาศหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า เรื่องคาแนะนาของคณะกรรมการ
ด้านวิช าการในการประกาศโรคระบาด สื บเนื่องจากการประชุมที่ผ่ านมาคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า การจะประกาศโรคระบาดตามมาตรา 9 ถ้ามีการเรียกประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
อาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ของโรคที่เกิดขึ้น ดังนั้น ควรกาหนดหลักเกณฑ์หรือร่างคาแนะนาของคณะกรรมการ
ด้านวิชาการเพื่อให้อธิบ ดีใช้ป ระกอบการพิจารณาได้เลยหรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อกฎหมายแล้ ว วิธีการ
ดังกล่าวสามารถทาได้โดยไม่จาเป็นต้องมีการประชุมคณะกรรมการฯเป็นรายครั้ง และทางคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายต้องการพิจารณาร่างคาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการแต่ละรายโรคที่จะเข้าหลักเกณฑ์
ในการประกาศนั้ น เป็ น อย่ างไร จึ ง ได้ป ระสานส านักระบาดวิทยาเพื่อด าเนินการ ซึ่งได้เป็นร่ างคาแนะน า
ของคณะกรรมการด้า นวิ ช าการฉบั บ นี้ ม า ส่ ว นเรื่ องแนวทางปฏิบั ตินั้น ได้มีก ารพิจ ารณามาแล้ ว สองครั้ ง
ซึ่งคณะอนุ กรรมการด้านกฎหมายได้ให้ ความเห็นไว้ว่า ตัวร่างแนวทางปฏิบัตินั้นไม่ส อดคล้ องกัน มีความ
ย้อนแย้งกันอยู่ เพราะว่าตามข้อ 4 ในร่างประกาศฉบับนี้ใช้คาว่า “แนวทางปฏิบัติ” แต่เมื่อมาพิจารณาเนื้อหา
ตามแนบท้ายร่างฉบับนี้กลับเป็นเงื่อนไขในการสอบสวนโรค
นายพิสิษฐ์ วงศ์เ ธี ยรธนา ผู้แทนกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กล่ าวว่า วิธีการควรเป็น
ในลักษณะที่เมื่อเจ้าหน้าที่อ่านแล้วสามารถปฏิบัติงานได้เลย ส่วนเงื่อนไขของกฎหมายที่วางไว้ก็เพื่อให้เป็นไป
ตามหลั ก นิ ติ ธ รรม เช่ น ตามข้ อ 2 ในร่ า งฉบั บ นี้ ที่ ก าหนด ให้ อ ธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรคตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการด้านวิชาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้อธิบดีฯ ต้องรับฟังคาแนะนาดังกล่าวเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเป็นการ
ใช้อานาจตามอาเภอใจในการรอนสิทธิของประชาชน เป็นต้น และประกาศฯ ไม่ควรมีเนื้อหามากจนเกินไป
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า
จะพยายามดาเนินการจัดทาให้เรียบร้อย เพราะเดิมข้อมูลวิธีการสอบสวนโรคนั้นมีอยู่แล้ว แต่อาจเกิดการ
ประสานงานกันผิดพลาดจึงได้ข้อมูลฉบับนี้มา ดังนั้น จะขอนาข้อมูลวิธีการสอบสวนโรคที่มีอยู่ไปให้เจ้าหน้าที่
สานักระบาดวิทยาช่วยกันพิจารณา
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เรื่องคาแนะนาของคณะกรรมการ
ด้านวิชาการ ให้ดาเนินการจัดทาไว้เพื่อให้อธิบดีสามารถใช้เป็นข้อมูลในการประกาศโรคระบาด และเพื่อให้ทัน
ต่อสถานการณ์ แต่ถ้าท่านอธิบดียังต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถเรียกประชุมได้
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ถ้อยคาในการ
เขียนแนวทางฯ ควรสอดคล้องกับกฎหมาย กล่าวคือ ถ้าเป็นวิธีการก็ต้องเป็นวิธีการ เงื่อนไขก็ต้องเป็นเงื่อนไข
เพราะตามตารางฉบับนี้ที่เขียนว่าเป็นเงื่อนไข ยังมีบางส่วนที่เป็นวิธีการปฏิบัติ
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า
วิธีการที่เรากาหนดจะมีผ ลผูกพันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มากน้อยเพียงไร เช่น เรากาหนดให้ทาตาม
ขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน ถ้าเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว เห็นว่าควรดาเนินการเฉพาะขั้นตอนที่ 1 2 และ 5
โดยข้ามขั้นตอนที่ 3 และ 4 ไป เช่นนี้แล้วจะส่งผลอะไรกับเจ้าหน้าที่หรือไม่
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การกาหนดไว้ในกฎหมาย เหมือน
เป็นการกาหนดมาตรฐานขั้นต่าที่บังคับให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติ จะไม่ปฏิบัติไม่ได้
นายปัญญา ...
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นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในทาง
กฎหมายจะมีวิธีการเขียนที่เปิดช่องให้ได้ โดยหลังจากการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการด้านวิชาการ
หรือจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ทางด้านระบาดหรือสอบสวนโรค หน่วยงานทางด้านวิชาการต้องเขียนเนื้อหาออกมา
ก่อน แล้วทางกฎหมายจะมาดูถ้อยคาให้ ซึ่งวิธีการเขียนจะมีหลายรูปแบบ เช่น ให้ทาทั้งหมด ทาตามคว าม
เหมาะสม หรือวิธีการใดวิธีการหนึ่ง แต่จะเขียนได้ก็ต้องดูภาพรวมทั้งหมดก่อน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างประกาศฉบับนี้เป็นร่างที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่ง เนื่องจากตามมาตรา 34 การที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคจะดาเนินการหรือมีคาสั่งกับใครต้องมีการ
สอบสวนโรคก่อน
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า มีประเด็น
ในโรคโลนที่กาหนดไว้ในตารางล าดับ ที่ 47 ที่กาหนดว่าไม่มีเกณฑ์การสอบสวนโรค เห็ นว่าไม่ใช่เงื่อนไข
เพราะถ้าเป็นเงื่อนไขต้องกาหนดไว้ว่าไม่ต้องสอบสวนโรคเพราะอะไร ซึ่งถ้าเขียนว่าไม่มีเกณฑ์สอบสวนโรคแล้ว
วิธีการจะต้องทาอะไร ภายใต้เงื่อนไขอะไร เห็นว่าในส่วนนี้อาจต้องปรับแก้หรือไม่
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า
ถ้าร่างฉบับนี้จะออกประกาศบังคับใช้จะต้องรอหลักเกณฑ์การประกาศโรคระบาดก่อนหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า เกณฑ์การประกาศโรคระบาดมีไว้
เพื่อให้ท่านอธิบดีสามารถประกาศได้อย่างทันต่อสถานการณ์ของโรคโดยไม่ต้องมีการประชุมคณะกรรมการด้าน
วิชาการเป็นรายครั้ง แต่ถ้ายังไม่สามารถออกเกณฑ์ดังกล่าวได้ ก็ให้มีการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
ตามปกติ ดังนั้น เกณฑ์การสอบสวนโรคฉบับนี้สามารถออกได้เลย โดยที่ไม่รอเกณฑ์การประกาศโรคระบาด
ส่วนเรื่องเงื่อนไขการสอบสวนโรคที่มี 57 โรคตามแนบท้ายนี้ เป็นเกณฑ์ที่กาหนดไว้กว้างๆ เช่น ชุด เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง และเป็นแบบใด
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ที่ผ่าน
มาโดยปกติทางเราจะเขียนในลักษณะของวิธีการมากกว่าที่จะเขียนกาหนดเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์ เช่น ต้องไป
สัมภาษณ์ หรือไปเก็บผล lab ของผู้ป่วย เป็นต้น
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในส่วนที่ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย
อธิบายเป็นรายละเอียดซึ่งจะไปอยู่ในคู่มือ ส่วนตัวแนวทางที่ทางผู้แทนสานักระบาดกล่าวเป็นเรื่องของการ
เตรียมการว่า ต้องทาอะไร อย่างไร และรายงานใคร ซึ่งต้องไล่เรียงรูปแบบการทางานให้ครบถ้วน แต่ในเรื่อง
เงื่อนไขต้ องมี การพิจ ารณาให้ ได้ ความชัด เจนว่ าจะมีห รื อไม่ มี เพราะเริ่ม แรกที่มีก ารพิจ ารณาเราใช้ คาว่ า
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และขอสอบถามว่า จะต้องมีการประกาศให้เป็นพื้นที่ระบาดก่อนหรือไม่ จึงจะ
สามารถทาการสอบสวนโรคได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ถ้าเป็นโรคติดต่ออันตราย สามารถออก
สอบสวนโรคได้เลย แต่ถ้าเป็นโรคระบาด ต้องให้อธิบดี กรมควบคุมโรคประกาศชื่อ อาการสาคัญ และสถานที่ที่
มีโรคระบาดก่อนถึงจะออกสอบสวนโรคได้ อย่างไรก็ดี ต้องพิจารณาก่อนว่าร่างนี้มีข้อมูลครบถ้วนแล้วหรือไม่
เพราะถ้าจะออกประกาศฉบั บนี้ จะต้องมีส ามส่ ว นด้ว ยกัน คือ หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ซึ่งตอนนี้
หลักเกณฑ์ปรากฏอยู่ที่ข้อ 1 และข้อ 2 ของร่างฉบับนี้ ซึ่งเป็นเกณฑ์ว่าจะสามารถสอบสวนโรคเมื่อใด ร่วมกับใคร
และภายในระยะเวลาเท่า ใด ส่วนวิธีการตามที่ประธานมอบให้สานักระบาดวิทยารับไปทาเป็นวิธีการที่เป็น
มาตรฐาน ...
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มาตรฐานขั้นต่าที่ใช้สาหรับทุกกรณีและทุกรายโรค แต่อาจจะมีเงื่อนแง่บ้างในบางประเด็นระหว่างโรคติดต่อ
อันตรายกับโรคระบาดที่ต้องเขียนให้ชัดเจน แต่ในส่วนเงื่อนไข ถ้าพิจารณาร่างประกาศตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 7
จะมีข้อ 1 และข้อ 2 ที่เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ส่วนข้อ 5 ข้อ 6 เป็นวิธีการและเงื่อนไข ซึ่งถ้ากาหนดไว้
เท่านี้จะเพียงพอสาหรับการทางานหรือไม่ อย่างไร หรือจะต้องกาหนดเงื่อนไขรายโรคเพิ่มเติม
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า สาหรับวิธีการเขียนนั้น
ถ้าเขียนละเอียดมาก เมื่อประชาชนมาตรวจสอบขั้นตอนการทางานแล้วเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่
เขียนไว้ เจ้าหน้าที่อาจโดนร้องเรียนหรือฟ้องร้องได้ แต่ถ้าเขียนน้อยเกินไปหรือไม่ละเอียด อาจทาให้เจ้าหน้าที่
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ดังนั้น จึงต้องเขียนให้สมดุลกัน โดยกาหนดมาตรฐานขั้นต่าไว้เพื่อให้ประชาชนสามารถ
รับรู้ได้ เช่น กาหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติแค่วิธีการ 1 2 หรือ 3 ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่า ส่วนวิธีการที่ 4 5 6 ซึ่ง
อาจเป็นมาตรการขั้นสูงอาจไม่ต้องกาหนดไว้ เพราะบางครั้งก็ต้องเขียนเพื่อปกป้องเจ้าหน้าด้วยเช่นกัน
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า
คาว่า “เงื่อนไข” ตามความหมายของกฎหมายมีความหมายเดียวกับเกณฑ์ในการสอบสวนโรคหรือไม่
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ขอยกตัวอย่างกรณีที่
เป็นเงื่อนไข เช่น มีผู้ป่วยไม่น้อยกว่ากี่ราย เจ้าหน้าที่ถึงจะออกไปใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อรอนสิทธิของ
ประชาชนได้ อย่างกรณีของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเรื่องการยกระดับสาธารณภัยนั้น ต้องเกิด
ภัยพิบัติเกินกว่าหนึ่งอาเภอ หรือมีคนตายมากกว่า 10 คน ถึงจะยกระดับได้ เป็นต้น
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า เนื่องจาก
ของเราจะอิงกับการประกาศพื้นที่ระบาด ถ้าเรากาหนดเงื่อนไข เช่น อาหารเป็นพิษ ต้องเป็น 10 รายขึ้นไปแต่
พอจะประกาศเป็ นพื้นที่ระบาด ถ้าอธิบดีไม่เห็ นด้วยเพราะเป็นแค่ 10 ราย ควรจะเป็น 200 รายขึ้นไปถึงจะ
ประกาศเป็นพื้นที่ระบาดได้ ซึ่งจะไม่ตรงกัน ดังนั้น ถ้าเป็นลักษณะนี้เงื่อนไขยังจาเป็นต้องมีหรือไม่
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ถ้ามองแยกส่วนกัน
โดยการประกาศพื้นที่ระบาดเป็นอีกเกณฑ์หนึ่งต่างหาก ส่วนการใช้อานาจในครั้งนั้นๆ หรือที่เรียกว่าต่างกรรม
ต่างวาระก็จะไม่นามารวมกัน เพราะเมื่อประกาศเป็นพื้นที่ระบาด การใช้อานาจก็ต้องมีมากขึ้นตามมาด้วย แต่
ถ้าเขียนเงื่อนไขกาหนดว่า 10 คน ก็ไม่สามารถประกาศเป็นพื้นที่ระบาดได้ แต่หมายความว่าเป็นมาตรฐานให้
เจ้าหน้าที่สามารถใช้อานาจในการเข้าไปสอบสวนโรคได้เท่านั้นเอง ไม่ถึงกับต้องประกาศเป็นพื้นที่ระบาด
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา ชี้แจงว่า
ความจริงแล้วทาง SRRT มีเงื่อนไขอยู่แล้ว ซึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ทุกปี และเงื่อนไขที่เราได้ยกร่างและนาไป
ให้ SRRT ประชาพิจารณ์ เขาก็ไม่เห็นด้วย เพราะมองว่าเป็นเงื่อนไขที่ตึงเกินไป ทาให้การปฏิบัติงานนั้นช้า
เกินไป เพราะฉะนั้นจึงอยากใช้เงื่อนไขเดิมที่มีอยู่ ดังนั้น เงื่อนไขตัวนี้ น่าจะไม่สามารถใช้ได้ทั้งกรณีทางานปกติ
หรือกรณีเกิดโรคระบาด และเห็นว่า ถ้าจะให้นามาใส่ไว้ในกฎหมาย ก็ควรนาเงื่อนไขปกติที่มีอยู่แล้วมากาหนด
ไว้จะดีกว่า
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ภาพกว้าง
ของกฎหมายคือ ถ้าทุกโรคต้องทาการสอบสวนโรคทั้งหมด เห็นว่าเป็นหลักเกณฑ์การสอบสวนโรค แต่ถ้าแต่ละ
โรคมีวิธีการที่ต่างกัน ออกไป กล่ าวคือ โรคนี้จะทาหรือไม่ก็ได้ หรือทาภายใต้ข้อจากัด เห็ นว่าเป็นเงื่อนไข
คือเป็นข้อจากัดที่กาหนดให้ทาโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือ ข้อยกเว้นของหลักเกณฑ์ที่กาหนด จากการ
อภิปราย ...
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อภิปรายเรื่องวิธีการสอบสวนโรคที่ผ่านมา เห็ นว่า การเขียนรายละเอียดของวิธีการสอบสวนโรคหรือแนว
ปฏิ บั ติ การสอบสวนโรคเฉพาะรายโรคเป็ น เรื่ องที่ย ากมาก ไม่ส ามารถนามาใส่ ไ ว้ใ นประกาศได้ เพราะมี
รายละเอียดมาก เราจึงจะใช้เป็นแนวปฏิบัติที่กาหนดหลักเกณฑ์ ไว้กว้างๆ แต่รายละเอียดในการสอบสวนโรค
จะทาเป็นแนวปฏิบัติแยกออกมา ซึง่ อาจมีการเขียนให้เชื่อมโยงกับประกาศด้วย
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อ 1 ของร่างประกาศฉบับนี้ได้ระบุ
เงื่อนไขไว้แล้ว แต่ต้องพิจารณาในส่วนของวิธีการสอบสวนโรคว่าที่ปฏิบัติกันอยู่ทาอะไร อย่างไร หรือมีหลัก
ทั่วไป ตลอดจนความเข้มข้นในการปฏิบัติอย่างไร และในร่างประกาศฉบับนี้ได้กาหนดการสอบสวนไว้ แยกเป็น
2 โรค คือ โรคติดต่ออันตรายและโรคระบาด รวมถึงต้องไปจัดทาร่างคาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการ
ในการประกาศชื่อ อาการสาคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาดฯ ต่อ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้อธิบดีประกาศโรค
ระบาดได้รวดเร็วขึ้น
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ควรมีการกาหนดเงื่อนไขในการ
ออกปฏิบัติงานของทีม CUCU ถ้าเป็นกรณีสอบสวนโรคระดับอาเภอ ให้ทีม CDCU ลงพื้นที่ดาเนินการ แต่ถ้า
เป็นกรณีสอบสวนโรคระดับจังหวัด ให้ทีมจังหวัดดาเนินการ ส่วนทีมสานักระบาดวิทยาจะลงไปดาเนินการ
เมื่อเกิดการระบาด ถ้าจะกาหนดไว้แบบนี้ได้หรือไม่
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า
การกาหนดในลักษณะนี้เป็นการเอากฎหมายเข้ามาผูก ซึ่งจะทาให้การดาเนินการยากขึ้น ถ้าหากสานักระบาด
วิทยาลงไปดาเนินการไม่ได้ ก็จะทาให้ทางสานักระบาดวิทยามีความผิด
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า มีเกณฑ์กาหนดไว้อยู่แล้วใช่หรือไม่
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า
มีเกณฑ์กาหนดไว้อยู่แล้ว แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้ทาตามหลักเกณฑ์ทั้งหมด ซึ่งในพื้นที่ระดับอาเภอมีการทาระดับ
หนึ่ง เพราะจะถูกประเมิน SRRT แต่ในส่วนของระดับอื่นก็มีการทาบ้างเป็นบางส่วน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า การสอบสวนโรคจะต้องมีความยืดหยุ่น
ให้กับ เจ้าหน้าที่ด้วย เพราะโรคติดต่อแต่ล ะรายโรคมีความซับซ้อนแตกต่างกัน ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ ถ้าไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนก็อาจจะเข้าลักษณะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้ รวมทั้งยังอาจ
กระทบไปถึงการจ่ายค่าตอบแทน ค่าชดเชย ให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนี้
จะนาเข้าสู่การพิจารณาในคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในครั้งต่อไป ส่วนเรื่องค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่
ได้มีการหารือกับกรมบัญชีกลางและสานักงบประมาณแล้ว โดยต้องเอา Scenario ของการจัดการโรคที่เคยเกิด
การระบาดเช่นโรคเมอร์สมาประกอบการชี้แจง เพื่อให้ผู้แทนสานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเห็นภาพว่า
ในแต่ล ะครั้ ง มี ค่าใช้จ่ายในการจัดการโรคประมาณเท่าไหร่ โดยเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ของประเทศ
เกี่ยวกับการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมหากมีการแพร่ของโรคเกิดขึ้นในวงกว้าง ซึ่งหากร่างประกาศ
ฉบับนี้กาหนดไม่ชัดเจนจะทาให้เกิดปัญหาได้เช่น ใครเป็นผู้มีหน้าทีต่ ้องปฏิบัติ ใครมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทน
หรือค่าชดเชย เป็นต้น แต่ถ้าเขียนละเอียดเกินไปก็จะเป็นการมัดตัวเจ้าหน้าที่จนยากต่อการปฏิบัติ และในส่วน
ของเงื่อนไขก็จะต้องพิจารณาว่าควรกาหนดเป็นรายโรคไว้ในแนบท้ายร่างประกาศฉบับนี้หรือไม่ ซึ่ง ในกรณี
โรคติดต่ออันตรายนั้น มีเงื่อนไขสาคัญว่าจะต้องลงสอบสวนโรคทุกราย แต่กรณีโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง อธิบดี
กรมควบคุมโรคโดยคาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการต้องประกาศโรคระบาดก่อน เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อจึงจะมีหน้าที่ดาเนินการสอบสวนโรคได้ ซึ่งในส่วนนี้ต้องพิจารณาว่าจาเป็นต้องแยกเป็นแต่ละรายโรค
หรือไม่ …
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หรือไม่ รวมถึงควรกาหนดเงื่อนไขในการออกสอบสวนโรคไว้หรือไม่ เช่น ต้องมีผู้ป่วยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปถึงจะ
ดาเนินการสอบสวนโรค หรือเห็นว่าหากกาหนดไว้แบบนั้นแล้วจะเป็นการรัดตัวเกินไป ควรไปกาหนดไว้ในคู่มือ
แนวทางปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่แทน เป็นต้น
นายแพทย์สุเ ทพ เพชรมาก รองอธิ บดีก รมควบคุมโรค กล่ าวว่า เงื่อนไขที่จ ะเอามาเขียนไว้ใ น
ประกาศจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องทา ไม่ทาไม่ได้ แต่ส่วนที่ มีสภาพบังคับน้อยกว่านี้ ควรจะไปกาหนดไว้ในคู่มือ
แนวทางปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่แทน แต่โจทย์ที่สาคัญ คือ ในการปฏิบัติงานสอบสวนโรคจริงๆ แล้ว
ทาอย่างไร โดยให้ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายวิชาการร่วมกันพิจารณา แต่ตอนนี้อยากให้สานักระบาดวิทยาในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานจริงเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบสวนโรคให้ที่ประชุมทราบ
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า
ถ้าต้องกาหนดทั้ง 57 โรค จะทาให้เกิด ผลกระทบ เพราะเวลาที่เจ้าหน้าที่ไม่ทา ก็จะเป็นการละเว้น ไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ ถ้ากาหนดไว้ละเอียดเกินไป จะทาให้ไม่สามารถออกสอบสวนโรคได้
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในทางกลับกัน หากไม่มีการกาหนด
เงื่อนไขในในการสอบสวนโรคไว้เลย ก็จะกลายเป็นว่าถ้าเกิดโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดตามที่อธิบดีกรม
ควบคุมโรคประกาศ เจ้าหน้าที่ถึงจะลงดาเนินการ ซึ่งอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า
กฎหมายฉบับนี้กาหนดไว้ว่าต้องเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศ จึงจะออก
สอบสวนโรคได้ นั้นคือเงื่อนไขตามกฎหมาย แต่กรณีการสอบสวนโรคในสถานการณ์ปกติ เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อมีเงื่อนไขอื่นที่ต้องถือปฏิบัติอยู่แล้ว เช่น เงื่อนไขตามเกณฑ์ SRRT เป็นต้น
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในส่วนเงื่อนไขกรณีโรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวัง เห็นว่าไม่จาเป็นต้องกาหนดไว้ ควรมีเพียงเงื่อนไขกลางของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเท่านั้น
ที่ควรกาหนดไว้ ซึ่งนอกเหนือจากนั้นให้เป็นไปตามกรอบภารกิจปกติที่ดาเนินการอยู่
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในส่วนของ
ร่างประกาศทั้ง 7 ข้อ เห็นชอบแล้ว เหลือแค่ในส่วนของเอกสารแนบท้าย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ว่าจะเอามาใส่หรือไม่ โดยมีความเห็นว่าควรกาหนดไว้ เพราะถ้าไม่กาหนดจะเกิดเป็นข้อสงสัยว่าใช่เงื่อนไขหรือไม่
และวิธีการหลักที่ไม่ใช่เงื่อนไขอยู่ส่วนไหน ดังนั้น ต้องหาข้อสรุปในส่วนของถ้อยคาที่จะเอามาใส่ ซึ่งอาจไม่
จาเป็นที่จะเอามาใส่ในแนบท้ายของประกาศฉบับนี้
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สอบถามว่า ฝ่ายกฎหมายเห็นว่ากรณีนี้ที่
กฎหมายแม่บทกาหนดไว้มีทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนั้น ในส่วนของอนุบัญญัตินั้นจาเป็นหรือไม่ที่
ต้องมีทั้ง 3 คา นี้
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โดยหลักการ
กฎหมายแม่บทกาหนดไว้อย่างไร หรือเขียนไว้แบบไหน ในส่วนของอนุบัญญัติก็ต้องเขียนให้สอดคล้องกับ
กฎหมายแม่บทนั้น ซึ่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กาหนดไว้ทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังนั้น ในส่วนของร่างประกาศฉบับนี้ ก็ควรมีการกาหนดไว้ให้สอดคล้องกัน
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า คาว่า
“เงื่อนไข” นี้ ถ้ากาหนดว่ามีโรคติดต่ออันตราย ให้เจ้าหน้าที่ออกสอบสวนโรคทุกราย หรือออกสอบสวนโรคเมื่อ
อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศโรคระบาด ในลักษณะนี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขหรือไม่
นายปัญญา …
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นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การกาหนด
ในลักษณะนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขหรือเป็นหลักเกณฑ์ก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ แล้วเงื่อนไขมักมีลักษณะที่เป็นการยกเว้น
ว่า โรคนี้ ไม่จ าเป็ น ต้องสอบสวนโรค หรื อถ้า กาหนดว่า ให้ มีการสอบสวนโรคแต่อาจจะสอบสวนในจานวน
ที่น้อยลง หรือไม่ต้องสอบสวนทุกราย หรือต้องสอบสวนทุกราย ลักษณะเช่นนี้จึงจะถือว่าเป็นเงื่อนไข
นายพิสษิ ฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เงื่อนไขจะมีลักษณะ เช่น
การสมรส กาหนดให้ชายหญิงต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 17 ปีบริบูรณ์ หรือชายกับชายแต่งงานกันไม่ได้ต้องเป็นชาย
กับหญิงเท่านั้น กล่าวคือเป็นเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่จะลงไปดาเนินการ แต่ในส่วนของเงื่อนไขในการสอบสวนโรคนั้น
เจ้าหน้าที่จะใช้อานาจต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้าง อย่างไรก็ตาม ก็จะต้องมีการกาหนดเงื่อนไขไว้เพื่อเป็นบรรทัดฐาน
ในการดาเนินการต่อไป
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้ามีคาว่า “และ” …. เช่น หลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข จะต้ อ งมี ก ารก าหนดให้ ค รบองค์ ป ระกอบ ซึ่ ง ถ้ า เที ย บกั บ กฎหมายของยาสู บ เรื่ อ ง
เครื่องหมายจะต้องเป็นไปตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาคณะกรรมการ
ซึ่งจะตัดคาว่า “หลั กเกณฑ์” ออก แต่อนุบัญญัติอื่น เช่น กฎกระทรวงเรื่องสารที่เป็นอันตรายต่อสุ ขภาพ
กฎกระทรวงฉบับนี้ต้องมีทั้ง 3 ส่วน คือ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 ในชั้นร่างและในชั้นชี้แจงคณะกรรมการกฤษฎีกาได้กาหนดไว้แล้วว่าให้มีทั้ง 3 ส่วน ก็จะต้องมีให้ครบ
แพทย์หญิงพจมาน ศิริ อารยาภรณ์ รั กษาราชการแทนผู้อานวยการสานั กระบาดวิทยา กล่ าวว่ า
เห็นควรใส่เงื่อนไขแต่ละโรคไปด้วย ในกรณีที่ยังไม่มีการประกาศโรคระบาด เพียงแต่ต้องอธิบายเพิ่ม ในส่วน
เงื่อนไขว่ายังไม่ได้เชื่อมโยงกับการใช้อานาจที่รอนสิทธิประชาชน เพราะการจะใช้อานาจรอนสิทธิได้จะต้องไป
เชื่อมโยงกับการประกาศโรคระบาด ดังนั้น ในส่วนของเงื่อนไขนี้ จึงเป็นเงื่อนไขที่กาหนดว่าต้องทาการสอบสวนโรค
โดยจะยังไม่สามารถใช้อานาจทีร่ อนสิทธิได้ใช่หรือไม่
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในส่วนนี้ควรจะเป็น
standard ไม่ใช่ best practice เพราะถ้าเป็น best practice จะต้องทาให้ดีที่สุด แต่ส่วนนี้เป็นหลักประกัน
ขั้นต่า โดยที่เมื่อเจ้าหน้าที่อ่านแล้วสามารถปฏิบัติได้ โดยไม่กลัวที่จะดาเนินการ เพราะถ้าเขียนไว้ตึงเกินไป
เจ้าหน้าที่จะไม่กล้าที่จะปฏิบัติ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เงื่อนไขที่จะอยู่แนบท้ายร่างประกาศ
ฉบับนี้ต้องเป็น standard ซึ่งกาหนดว่าเจ้าหน้าที่จะดาเนินการสอบสวนโรคได้ก็ต่อเมื่อเข้าหลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขดังกล่าว เช่น กรณี โรคติดต่ออันตรายมีเงื่อนไขสาคัญว่า เมื่อพบแล้วสามารถดาเนินการได้เลย ตามที่
มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้ให้อานาจไว้ และโรคติดต่ออันตรายได้มีการประกาศ
ชื่อและอาการสาคัญของโรคไว้แล้ว ส่วนกรณีของโรคระบาดจะเชื่อมโยงกับเงื่อนไขที่อธิบดีกรมควบคุมโรค
ได้ประกาศโรคระบาดแล้ว เจ้าหน้าทีจ่ ึงจะใช้อานาจได้
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า
ถ้ากาหนดเงื่อนไขแบบนี้ หมายความว่า ถ้าเจ้าหน้าที่ออกสอบสวนโรคแล้ ว มี side effect เจ้าหน้าที่ จ ะมี
กฎหมายเป้นหลักอิงว่าเจ้าหน้าที่มีอานาจในการสอบสวนโรค แม้จะยังไม่สามารถใช้อานาจตามมาตรา 34
ก็ตาม คือเป็นเงื่อนไขว่าเจ้าหน้าที่จะออกสอบสวนโรคได้โดยอิงกับฐานอานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 .ใช่หรือไม่
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคติดต่ออันตรายต้องดาเนินการ
สอบสวนโรคทันที และเมื่ออธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศพื้นที่โรคระบาดแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ต้องดาเนินการ
สอบสวนโรคเช่นกัน แต่ถ้าไปกาหนดไว้ว่า 57 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กาหนดตามแนบท้าย
ของร่างประกาศ ...
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ของร่างประกาศฉบับนี้แล้ว ให้ดาเนินการสอบสวนโรคได้ ถ้าหากอธิบดีกรมควบคุมโรคยังไม่ได้ประกาศให้เป็น
โรคระบาดอาจเกิดความสับสนในแนวทางปฏิบัติได้ กรณีนี้ควรจะใส่ไว้ในแนบท้ายหรือไม่ เพราะถ้าใส่ไว้ใน
แนบท้ายก็จะทาให้เกิดความสับสนว่าในกรณีที่อธิบดีกรมควบคุ มโรคยังไม่ประกาศให้เป็นโรคระบาด แต่เข้า
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ จะต้องดาเนินการสอบสวนโรคหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า การสอบสวนโรคตามร่างประกาศฉบับนี้
กรณี 57 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง อธิบดีกรมควบคุมโรคจะต้องประกาศให้เป็นโรคระบาดก่อน อย่างไรก็ดี
การสอบสวนโรคตามภารกิจปกติสามารถทาได้เลย เพียงแต่ต้องทาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยกาหนด
ไว้ให้ ชัดเจนในคู่มือแนวทางปฏิบั ติ ว่าถ้าจะดาเนินการแยกกัก กักกัน คุมไว้สั งเกต อธิบ ดี กรมควบคุมโรคต้อง
ประกาศโรคระบาดก่อน จึงกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การออกสอบสวนโรคตามภารกิจ ปกติ หรือตามบทบาทหน้าที่
ของหน่วยงาน หรือตามอานาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข จะออกคาสั่งที่เป็นการรอนสิทธิขั้นสู งภายใต้
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ไม่ได้
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ถ้าต้องรออธิบดีกรมควบคุมโรค
ประกาศเป็ น โรคระบาดก่อน เงื่ อนไขการสอบสวนโรคก็ ไม่จ าเป็นต้ องอยู่ ในแนบท้า ยร่า งประกาศฉบั บนี้
เพราะต้องรออธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศก่อน อีกทั้งจะทาให้เกิดความสับสนได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ตามทีผ่ ู้แทนสานักระบาดวิทยาได้เสนอให้
เอาเงื่อนไขนี้ออก แล้วนาไปกาหนดไว้ในคู่มือแนวทางปฏิบัติแทน เพราะเงื่อนไขอาจเปลี่ยนไปตามบริบท ซึ่งจะ
มีการทบทวนทุกๆ 1 - 2 ปี ในส่ ว นของประเด็นร่างประกาศฉบับนี้ทั้ง 7 ข้อ เงื่อนไขอยู่ตรงส่ ว นใดบ้า ง
ซึ่งจะต้องกาหนดให้ครบทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข โดยเงื่อนไขอยู่ที่ข้อ 1 และข้อ 2 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข คือ หลักเกณฑ์การสอบสวนโรคว่าจะออกสอบสวนโรคเมื่อไหร่ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องออกร่วมกับ
หน่วย CDCU ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ และตามที่กาหนดในร่างประกาศทั้ง 7 ข้อ เพียงพอที่จะดาเนินการได้
และครบตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ หรือ จะกาหนดไว้ในแนบท้ายประกาศฉบับนี้ แต่ก็จะมี side
effect เหมือนที่ได้อภิปรายกัน
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ถ้ากาหนดเงื่อนไขไว้ในแนบท้ายร่าง
ประกาศนี้จะกลายเป็นว่าถ้าเข้าเงื่อนไขนี้ แล้วจะต้องออกสอบสวนโรค แต่ร่างประกาศฉบับนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ
เป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดตามที่อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ประกาศแล้ว ดังนั้น การกาหนดเงื่อนไขการ
สอบสวนโรคไว้ในแนบท้ายร่ างประกาศฉบับนี้ อาจทาไม่ได้ แต่ต้องไปทาเป็นร่ างคาแนะนาของคณะกรรมการ
วิชาการเพื่อให้อธิบดีประกาศโรคระบาดแทน ซึ่งต้องทาให้ละเอียดและครอบคลุมกว่านี้
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในส่วนของข้อ 2
เป็นบทบังคับ คือ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติเมื่ออธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศชื่อโรค อาการสาคัญ และสถานที่ที่มี
โรคระบาดเกิดขึ้นตามความเห็นของคณะกรรมการวิชาการ ดังนั้น ควรพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ควรจะเปิดเผยให้
ประชาชนทราบหรือไม่ เพราะถ้าประชาชนรู้เมื่อไหร่ สิทธิในการขอตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร การขอตรวจสอบ
กระบวนการขั้นตอนจะตามมาทันที
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า มีประเด็นในส่วน
ของการที่จ ะตัดโรคติดต่อที่ต้องเฝ้ าระวัง 57 โรคออก ซึ่งโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 57 โรค ยังไม่เป็นโรค
ระบาด ไม่สามารถกาหนดไว้ได้เพราะเกินกฎหมายแม่บทให้อานาจ ยกเว้นมีเงื่อนไขกากับไว้ในข้อ 2 ของร่าง
ประกาศว่า เมื่ออธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศให้โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 57 โรคเป็นโรคระบาดแล้ว จะต้อง
ดาเนินการสอบสวนโรคภายใต้เงื่อนไข ส่วนนี้จึงจะยังคงไว้ได้ เพราะไม่อย่างนั้นจะเป็นการเพิ่มโรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้ า ระวั ง ให้ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ และที ม SRRT ต้ อ งไปสอบสวน และเมื่ อ เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม
โรคติดต่อ ...
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โรคติดต่อและทีม SRRT เห็นแล้วจะเกิดความสับสน เพราะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและทีม SRRT คงไม่รู้
ว่ามาตรา 34 กาหนดให้ทาการสอบสวนโรคเฉพาะโรคติดต่ออันตรายกับโรคระบาดเท่านั้น และคงไม่รู้เงื่อนไข
ว่าจะเป็นโรคระบาดตามกฎหมายได้นั้นก็ต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคโดยคาแนะนาของคณะกรรมการวิชาการ
ต้องประกาศก่อน ซึง่ ถ้าจะเขียนก็ต้องเขียนให้ชัด แต่ถ้าจะตัดออกก็สามารถตัดออกได้
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า
จะต้องทาร่างที่เป็น standing order ซึ่งเดิมเคยร่างไว้แล้ว 35 โรค ซึ่งต้องเอาเข้าคณะกรรมการด้านวิชาการ
ช่วย approve ว่าหลักเกณฑ์นี้เห็นชอบด้วยหรือไม่
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตรงเงื่อนไขให้ยกไว้ก่อน ในส่วนของ
หลักเกณฑ์การประกาศพื้นที่โรคระบาดให้คณะกรรมการด้านวิชาการช่วยพิจารณา และให้ฝ่ายกฎหมายช่วย
พิจารณาประเด็นที่อธิบดีกรมควบคุมโรคจะออกประกาศตามข้อ 2 ของร่างประกาศฉบับนี้ ว่าต้องดาเนินการ
อะไร อย่างไรบ้าง
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่ าวว่า ถ้าหากตัด
โรคติ ด ต่ อ ที่ ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง ออกอาจจะเกิ ด ปั ญ หา เพราะถ้ า หากอธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรคโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการวิชาการประกาศมาว่าให้ 30 โรคเป็นโรคระบาด ซึ่ง 30 โรคนี้ไม่อยู่ในเอกสารแนบท้ายร่าง
ประกาศฉบั บ นี้ เลย วิธีการและเงื่อนไขก็ไม่ปรากฏเลย มีแค่ 12 โรคติดต่ออันตรายที่ปรากฏในแนบท้าย
แล้วเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กับทีม SRRT จะไปสอบสวนโรคได้อย่างไร เพราะโรคเหล่านี้คณะกรรมการ
ด้านวิชาการยังไม่เห็นชอบให้อธิบดี ออกประกาศ ซึ่งยังเป็นกังวลว่าถ้าตัด 57 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังออกไป
แม้อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศให้เป็นโรคระบาดแล้ว เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก็ อาจจะยังไม่สามารถ
ดาเนินการสอบสวนโรคได้ เพราะโรคระบาดที่อธิบดีประกาศไม่มีฐานของชื่อโรครองรับไว้ในแนบท้ายร่าง
ประกาศฉบับนี้
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ถ้าใส่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 57
โรคไว้ในแนบท้ายประกาศ แสดงว่า ถ้าอธิบดีกรมควบคุมโรคยังไม่ประกาศเป็นโรคระบาด ก็ต้องออกสอบสวน
โรคตามร่างประกาศนี้ใช่หรือไม่
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จะลงสอบสวนโรคได้
ก็ต่อเมื่ออธิบดีประกาศให้เป็นโรคระบาดก่อน
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ถ้าจะสอบสวนโรคก็ต่อเมื่ออธิบดี
ประกาศเป็นโรคระบาด แสดงว่าโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 57 โรคไม่จาเป็นต้องแนบท้ายร่างประกาศฉบับนี้
เพราะต้องรออธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศโรคระบาดก่อน จึงจะถือว่าเป็นโรคระบาดตามกฎหมาย ดังนั้น
เงื่อนไขที่ว่าจานวนผู้ป่วยว่าจะต้องมีจานวนเท่าใดก็ไม่จาเป็นต้องใส่ไว้ แต่ถ้าต้องรออธิบดีประกาศก่อน จะทาให้
เกิดความล่าช้าได้ โดยมีแนวทางแก้ไขที่จะทาให้เร็วขึ้นคือ ต้องจัดทาร่างคาแนะนาของคณะกรรมการวิชาการ
ในการประกาศชื่อ อาการส าคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาด เพื่อเป็นฐานอิงให้อธิบดี สามารถประกาศโรค
ระบาดได้โดยไม่ต้องประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการเป็นครั้ง ๆ ไป
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า
ตอนนี้มีอยู่ 2 กรณี คือ กรณีโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 57 โรค และ 35 โรค โดยจะขอเสนอให้ คงเหลือไว้เพียง
กรณีเดียวโดยไม่ต้องมีทั้งโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 57 โรค และ 35 โรค แต่จะพัฒนา draft ของร่างคาแนะนา
ของคณะกรรมการด้ านวิ ช าการในการประกาศชื่ อ อาการส าคั ญ และสถานที่ที่ มี โ รคระบาด ซึ่ง ตอนนี้ มี
รายละเอียดอยู่ 35 โรค แต่จะแยกออกไปจากร่างประกาศฉบับนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งตากหาก เพราะเกณฑ์นี้
จะถูกใช้ ...
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จะถูกใช้จริงๆ เมื่ออธิบดีกรมควบคุมโรคโดยคาแนะนาคณะกรรมการด้านวิชาการประกาศโรคระบาดก่อน
ซึ่งโดยหลั ก เกณฑ์นี้ อ ย่ า งไรก็ คงล่ า ช้า เพราะเป็ น หลั กเกณฑ์ที่ ทาขึ้นโดยพื้น ฐานที่ ว่า ไม่ส ามารถรับมื อกั บ
สถานการณ์การระบาดได้ แล้วจึงประกาศ เพราะฉะนั้น จึงไม่ช่วยให้การทางานเร็วขึ้น แต่ถ้าหากจะตอบโจทย์
ให้การทางานเร็วขึ้น ต้องดูจากสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งจะไม่อิงตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 แต่จะไปอิงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แทน โดยเจ้าหน้าที่ยังคง
ออกสอบสวนโรคได้โ ดยบทบาทหน้าที่ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพียงแต่เจ้าหน้าที่จะไม่
สามารถใช้มาตรการรอนสิทธิขั้นสูงตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้เท่านั้น
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ถ้าเงื่อนไขการสอบสวนโรคแบ่งเป็น
3 ทางเลือก คือ 1. กรณีโรคติดต่ออันตราย 2. กรณีอธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศโรคระบาดตามคาแนะนา
คณะกรรมการด้านวิชาการ 3. เงื่อนไขของโรคระบาดที่ต้องสอบสวนโรค เช่น กาหนดไว้จานวนเท่าไหร่ขึ้นไป
จึงจะดาเนินการสอบสวนโรคได้
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า
ข้อเสนอในตอนนี้เป็นแบบนั้นอยู่แล้ว เพียงแต่ ทางเลือกที่ 3 จะไม่นามากาหนดไว้ในแนบท้ายประกาศฉบับนี้
เพราะจะทาให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสน
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ถ้าตัดโรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวัง 57 โรค ออกไป เหลือ 35 โรค อยากสอบถามว่า 35 โรคนี้ เป็นโรคที่กาหนดไว้ในโรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวัง 57 โรค หรือไม่
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า
ประเด็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 35 โรค ยังดาเนินการไม่เสร็จเพราะเป็นการอิงตามชื่อโรคตามระบบเฝ้าระวัง
เหตุการณ์ แต่จะต้องทาให้ ครบทั้ง 57 โรค แต่ จะถูกใช้ เป็นเกณฑ์กาหนดพื้นที่โรคระบาดไม่ใช่ เกณฑ์การ
สอบสวนโรค
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หลักเกณฑ์การ
ประกาศพื้นที่โรคระบาดจะต้องเปลี่ยน เพราะการประกาศพื้นที่ โรคระบาดเป็นเพียงหลักเกณฑ์หนึ่ง ในการ
พิจารณาว่าเป็นพื้นที่โรคระบาดหรือไม่ ซึ่งอาจจะต้องเขียนใหม่ ซึ่งถ้าไม่ชัดเจนก็ต้องใช้วิธีการตามข้อ 2 เพราะ
ในข้อ 2 ได้เขียนไว้แล้ว แต่ต้องปรับใหม่ว่า “เมื่อเกิดโรคระบาด จะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการสอบสวนโรคระบาด” ซึ่งอาจจะเขียนไว้ในแนบท้ายหรือกาหนดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนด ซึ่งในบางโรคก็ไม่มีเกณฑ์ กาหนดไว้ เช่น โรคมาลาเรี ย โรคเท้าช้าง ตรงนี้ก็จะเกิดปัญหาว่ามีชื่อโรค
แต่ไม่มเี กณฑ์ ซึ่งจะนาเอามาใส่ไว้ในประกาศนีไ้ ม่ได้
แพทย์หญิงพจมาน ศิริ อารยาภรณ์ รั กษาราชการแทนผู้อานวยการสานั กระบาดวิทยา กล่ าวว่ า
บางโรคอาจจะต้องนาเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเป็นครั้งๆ ไป เพราะตามทีไ่ ด้
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไม่อาจจะกาหนดเกณฑ์ได้
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สรุปแล้วสิ่งที่ต้องดาเนินการต่อ ได้แก่
การจัดทาร่างคาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการในการประกาศชื่อ อาการสาคัญ และสถานที่ที่มีโรค
ระบาดฯ โดยมอบให้สานักระบาดวิทยารับไปดาเนินการปรับปรุง ซึ่งตอนนี้มีแล้ว 35 โรค
นางสาวอั งคณา บริ สุ ทธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ กฎหมาย กล่ าวว่ า ในส่ ว นของร่ างค าแนะน าของ
คณะกรรมการด้านวิช าการในการประกาศชื่อ อาการสาคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาดฯ ที่เราต้องทาเป็น
standing order นั้น น่าจะต้องแยกโรคออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่สามารถจัดทาเป็นร่างคาแนะนาของ
คณะกรรมการด้านวิชาการเพื่อช่วยให้อธิบดีกรมควบคุมโรคสามารถประกาศโรคระบาดได้ง่ายขึ้นได้ โดยให้
จัดทา ...
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จั ด ท าเป็ น standing order ไว้ เ ลย และ 2. กลุ่ ม ที่ จ ะต้ อ งมีก ารน าเข้ าสู่ ก ารพิ จ ารณาของคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติเป็นครั้ง ๆ ไปเนื่องจากเป็นกลุ่มโรคที่ไม่สามารถจัดทาเป็น standing order ไว้ได้ และในส่วน
ประเด็นที่ว่าจะต้องมีการกาหนดเงื่อนไขเป็นรายโรคหรือไม่นั้น เห็นว่าส าหรับโรคติดต่ออันตรายซึ่งแค่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย ก็ต้องดาเนินการสอบสวนโรคแล้ว ดังนั้นในส่วนนี้จึงไม่มีปัญหาติดขัดอะไร
จะมีเฉพาะในกรณีที่อธิบดีใช้อานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกาศยกฐานะ
ของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเป็นโรคระบาดเท่านั้นที่อาจเป็นประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติได้ จึงมีประเด็นที่ต้อง
พิจารณาร่วมกันว่ายังมีความจาเป็นที่จะต้องกาหนดเงื่อนไขเป็นรายโรคอยู่หรือไม่ หรือจะนาไปกาหนดไว้ในคู่มือ
แนวทางปฏิบัติ ซึ่งในส่วนนี้ฝ่ายเลขานุการจะรับกลับไปพิจารณาร่วมกันในเชิงลึกอีกครั้ง เพราะในความเป็นจริงแล้ว
การประกาศโรคระบาดไม่ใช่เฉพาะกรณีที่อธิบดีประกาศยกฐานะของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังขึ้นเป็นโรคระบาด
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงโรคระบาดที่เราไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไร คือยังไม่ทราบชื่อโรค แต่มีการระบาดที่มีลักษณะ
ของการแพร่ ในวงกว้าง และขอสอบถามแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ว่า ถ้าจะต้องเชิญ ผู้ เชี่ยวชาญ
เพื่อประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ ควรจะต้องเชิญใครบ้าง อย่างเช่น จะมีแค่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
กรมหรือไม่ หรือควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกด้วย
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า
หมายถึงเรื่องวิธีการ หรือเรื่องเงื่อนไข
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ตอบว่า ทั้งสองเรื่อง โดยสานักระบาดวิทยาเป็น
แกนหลักในการร่างวิธีการสอบสวนโรค
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า
สาหรั บ เรื่ องเงื่อนไขนั้น ไม่ได้มีลักษณะที่เป็นวิชาการตรง ๆ แต่อาจจะเป็นเรื่องอื่น ๆ เช่น ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งจริง ๆ แล้วในประเทศไทยไม่มีใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ มากไปกว่าสานักระบาดวิทยา เพราะ
เป็นเรื่อง subjective พอสมควร จริง ๆ แล้ว ผู้ที่เชี่ยวชาญมากคือคุณหมอวิทยา ซึ่งได้เคยส่งร่างไปให้ท่าน
พิจารณา ซึ่งท่านก็ตอบว่าไม่รู้จะให้ความเห็นอย่างไร เพราะเป็นเรื่องที่ยาก
มติประชุม
1. เห็ น ควรให้ ถอดร่ างแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการสอบสวนโรคแนบท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด (เดิม) ออก
2. มอบหมายให้สานักระบาดวิทยาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการยกร่างแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการ
สอบสวนโรคแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวน
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดขึ้นใหม่ โดยให้เน้นเรื่องวิธีการในการดาเนินการสอบสวนโรคและให้มีลักษณะ
เป็ น เกณฑ์ ก ลางที่ ส ามารถใช้ ไ ด้ กั บ ทุ ก รายโรค โดยรายละเอี ย ดที่ เ ป็ น เรื่ อ งเฉพาะของแต่ ล ะรายโรค
ไม่ต้องกาหนดไว้ในร่างแนบท้ายที่ยกขึ้นใหม่นี้
4.2 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้เดินทางต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย พ.ศ. .... ได้มีการนาเข้าสู่การพิจารณาของ
ประชุมคณะอนุ กรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้
ปรับ แก้ไขร่างบางส่ วน ซึ่ง มิใช่ส่วนที่เป็นสาระสาคัญ รายละเอียดปรากฏในเอกสารหมายเลข 4.2 ที่เป็น
ตัวอักษรสีแดงในข้อ 2 ประเด็นแรกให้ปรับถ้อยคาจาก “ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการในข้อ 3” เป็น
“ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ดังต่อไปนี้ ” ซึ่งเป็นการปรับให้สอดคล้องกับความในข้อ 1
ประเด็น ...
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ประเด็นที่สอง ที่ประชุมมีมติให้ปรับข้อ 2 (1) (ข) ที่เป็นตัวอักษรสีแดง จากเดิมที่ใช้ ข้อความว่า “ค่าทาความ
สะอาดเชื้อโรคยานพาหนะที่ใช้ขนส่งผู้เดินทางนั้น” ปรับแก้เป็น “ค่าทาความสะอาดพาหนะหรือกาจัดเชื้อโรค
ในพาหนะที่ใช้ขนส่งผู้เดินทางนั้น” และประเด็นที่สามซึ่งเป็นเรื่องระยะเวลาในการที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต้องแจ้งเป็นหนังสือพร้อมสาเนาหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปยัง
ผู้เดินทางซึ่งเดิมกาหนดไว้ภายใน 15 วัน โดยเปลี่ยนเป็น 7 วัน เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่าระยะเวลาในการแจ้งของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่าฯ ไปยังผู้เดินทางไม่ควรจะล่าช้า ส่วนระยะเวลาที่ผู้เดินทางต้องเข้ามา
ชาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ให้คงไว้ที่ 15 วันตามเดิม
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิ บดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณาร่าง
อีกครั้งจากเดิมที่มีความกังวลว่าจะจัดการอย่างไร จะเรียกเก็บอย่างไร หรือถ้าเกิดผู้เดินทางออกนอกประเทศไป
โดยที่ไม่ย อมจ่ ายจะทาอย่ างไร แต่ ตอนนี้ น่าจะครบทุก ประเด็นที่ส งสั ยหรือกังวล แต่อย่ างไรก็ตาม ขอให้
คณะอนุกรรมการทุกท่านพิจารณาให้รอบครอบอีกครั้ง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในส่วนของประเด็นซึ่งที่ประชุมได้ตั้ง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดจัดการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ฝ่ายเลขานุการได้นาเรียนปรึกษาทั้งในส่วนของกองคลังของกรม
ควบคุมโรคและกระทรวงการคลั ง ว่า ถ้าเราจะอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้สามารถช าระเงินใน
ช่องทางอื่นๆ ได้ เช่น ชาระที่ธนาคาร เป็นต้น ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วเห็นว่า เรื่องนี้ใช้เฉพาะกับโรคติดต่ออันตราย
และโรคระบาดเท่านั้น ซึ่งก็คงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก จุดจัดการควรจะคงไว้ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ซึ่งมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว จึงมีประเด็นว่าการเพิ่มช่องทางการชาระเงินดังกล่าวอาจจะเป็นการเพิ่มภาระแก่
เจ้ าหน้ าที่ผู้ป ฏิบัติเกินจ าเป็น และอีกประเด็นหนึ่งคือ หากยอมให้ มีการรับช าระเงินได้ในที่อื่นๆ ก็อาจจะ
กลายเป็นว่า เพียงแค่จ่ายเงินก็จบเรื่อง ซึ่งเอกชนที่มีความสามารถในการจ่าย ก็ยอมจ่ายเงินโดยที่ไม่ได้มีการ
ดาเนินการตามมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคอย่างเหมาะสม ซึ่งการที่ต้องออกคาสั่งให้ชาระค่าใช้จ่ายเกิดจาก
การที่มีการออกคาสั่งให้ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อป้องกันควบคุมโรคแล้ว แต่ผู้ต้องปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว
ไม่ดาเนินการตามคาสั่ง ซึ่งก็จะกลายเป็นช่องว่างของกฎหมายได้ เพราะเจ้าหน้าที่เมื่อกลัวว่าจะเกิดการแพร่ของโรค
ก็ จะเข้ าไปท าแทนอยู่ ดี ดั งนั้ น จุ ด จั ดการจึ งควรจะคงไว้ ที่ ส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด ส่ ว นในกรณี ของ
กรุ งเทพมหานคร ก็ควรที่จะคงไว้ที่ ส านั กอนามัย กรุงเทพมหานคร อีกประเด็นหนึ่งที่อนุกรรมการได้เคยตั้ ง
ข้อสังเกตว่า หากผู้เดินทางจะกลับออกไปโดยไม่ยอมจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้น ฝ่ายเลขานุการได้ประสานหารือ
กับสานักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ได้ข้อสรุปว่า เรื่องนี้ไม่สามารถบังคับได้ด้วยพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 อยู่แล้ว ดังนั้น ก็จะต้องนาเอาพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับในส่วนนี้แทน ซึ่งใน
ส่วนนี้เห็นว่าควรจะไปกาหนดไว้ในส่วนของแนวทางปฏิบัติระหว่างกรมควบคุมโรคกับสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หรือ MOU ระหว่างกรมควบคุมโรคกับสานักงานตรวจคนเข้าเมืองต่อไป โดยมีหลักการสาคัญว่า หากมีกรณีแบบนี้
ก็ต้องสกัดกั้นไว้ไม่ปล่อยให้ออกไปจนกว่าจะจัดการค่าใช้จ่ายเรียบร้อย โดยก็จะได้นาปรึกษาสานักงานตรวจคน
เข้าเมืองเพิ่มเติมอีก เพราะว่าสานักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้ที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการพิจารณา
ให้คนต่างด้าวอยู่หรือออกจากประเทศ
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป สอบถามว่า ในส่วนข้อ 1 ระบุว่าเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพบผู้เดินทาง ซึ่งอาจมีกรณีที่เจ้าหน้าที่ด่านไม่พบ
แต่ว่าไปพบที่โรงพยาบาลเอกชน กรณีดังกล่าวไม่รวมอยู่ในร่างประกาศฉบับนี้หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างนี้จะเป็นเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นที่ด่าน คือ
Point of Entry เท่านั้น เพราะว่าหากพ้นจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแล้ว ก็จะเป็นอานาจหน้าที่
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ที่ต้องใช้อานาจดาเนินการตามมาตรา 34 กรณีร่างประกาศฉบับนี้จะ
เป็นกรณีที่เจอที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและสกัดกั้นทันเท่านั้น
นางปิ่นนภ …
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นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป สอบถามว่า การกาหนดเกณฑ์กลางของ
ค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างยังคงมีความจาเป็นอยู่หรือไม่ ตามที่ได้มอบให้สานักโรคติดต่อทั่วไปไปประสานกับสถาบัน
บาราศนราดูรเพื่อให้รายละเอียดของค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างที่ชัดเจน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในส่วนที่มีการขอให้ระบุให้ชัดเจนว่ามี
ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ได้กาหนดไว้ในข้อ 2 ของร่างประกาศฉบับนี้อยู่แล้ว ได้แก่ ค่าทาความสะอาด ค่าสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ค่าขนส่งคนไปแยกกัก กักกัน ในส่วนนี้จึงมีความชัดเจนเพียงพอแล้ว แต่ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ก็คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง จากการจัดการ ควบคุม ป้องกันการแพร่ของระบาดของโรคติดต่ออันตรายและโรค
ระบาดที่ผ่านมา เพื่อจะได้สะดวกในการพิจารณาว่าถ้าจะต้องมีการจ่ายเงิน จานวนเท่าใดจึงจะเหมาะสมแก่กรณี
ทั้งนี้ รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง เพราะว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจไม่สามารถตั้ง เป็น
เกณฑ์กลางได้ เพราะแต่ละกรณีอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าต้องมีการใช้จ่ายไปกับ
อะไรบ้าง ตามที่ได้ปรึกษากับแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ แล้วว่า บางเรื่องอย่างเช่นน้ายาทาความสะอาด
ก็มีหลากหลายชนิดหลากหลายราคา ซึ่งถ้าจะไปกาหนดเป็นเกณฑ์กลางก็จะตึงเกินไปในการปฏิ บัติงานของ
เจ้าหน้าที่ แต่เนื่องจากเราเคยรับมือมาหลายโรคแล้ว เช่น อีโบลา เมอร์ส เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจาก
การที่ เข้ าไปด าเนิ นการควบคุ มป้ องกั นโรคในแต่ ละครั้ งนั้ น จะเป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ น าไปตอบค าถามของส านั ก
งบประมาณและกรมบัญชีกลางได้ว่าทาไมถึงคิดค่าใช้จ่ายในอัตรานี้
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า แสดงว่ายังคงต้องการอยู่
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้ดาเนินการจัดทาเกณฑ์ กลาง
ดังกล่าวนี้มาหรือไม่ ถ้าได้จัดทามาแล้วก็จะได้ให้คณะอนุกรรมการฯ ช่วยพิจารณาในส่วนนี้ด้วย
นางปิ่น นภ นรเศรษฐพัน ธุ์ ผู้ แทนส านักโรคติดต่อ ทั่วไป กล่ าวว่า ส านักโรคติดต่อทั่ว ไปได้เชิญ
กองคลังเข้าร่วมหารือด้วย ซึ่งในครั้งนั้น กองคลังก็แจ้งว่ายังไม่เคยทาบัญชี เป็นรายการ หรือเป็นราคากลาง
จึงต้องประสานไปที่โรงพยาบาลบาราศนราดูรโดยตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวว่าแต่ละรายการมีราคาเท่าไหร่
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ถ้าหากจัดทาแล้วก็นาเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาอีกครั้ง เพราะจะได้นาไปกาหนดไว้ในแนบท้ายของร่างได้
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการนาเรียน
ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยถ้าเป็นราคากลางเท่าที่ได้นาเรียนปรึกษากับกองคลัง ได้รับความเห็นว่าเป็นไป
ได้ยาก แต่ถ้าเป็นข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงซึ่งจะนาไปสู่การตอบข้อซักถามของกรมบัญชีกลางและสานัก
งบประมาณนั้นน่าจะทาได้
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สาหรับประเด็นนี้ หากมีการจัดทาไว้
จะมีประโยชน์แน่ๆ เพราะถ้ามีข้อมูลในส่วนนี้ก็จะสามารถช่วยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทางานได้ง่ายขึ้น
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า เห็นว่าควรจะต้องมีราคากลางกาหนดไว้
เพราะว่ามีประเด็นที่เคยได้ให้ข้อมูลไว้แล้วเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการ ซึ่งส่วนราชการได้มีการจ่ายเงินออกไปก่อนแล้วจะไปเบิกกลับคืนมา อย่างกรณีของเมอร์สที่เคย
ได้ขอทาข้อตกลงกับกระทรวงการคลังไป เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้ป่วย ว่ามีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
เท่าไหร่บ้าง โดยอย่างน้อยต้องมีการกาหนดเกณฑ์กลางไว้เพื่อเปรียบเทียบ เพราะไม่เช่นนั้นจะทาให้ขาดเกณฑ์
ในการเปรียบเทียบเมื่อต้องดาเนินการเบิกจ่าย ซึ่งจะส่งผลให้เป็นประเด็นปัญหาในการตรวจสอบการเบิกจ่ายว่า
สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ เพียงใด ไม่เช่นนั้นก็จะต้องขอทาข้อตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นรายๆ ไป ซึ่งต้องใช้
เวลานาน และอาจมาทันการณ์ แต่ถ้าหากมีการกาหนดราคากลาง จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้
นางสาวอังคณา …
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นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในการกาหนดราคากลางเป็นสิ่งที่ยาก
แต่ถ้าสามารถทาออกมาได้ ก็จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก ทั้งต่อการดาเนินการตามร่างประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย พ.ศ. .... ร่างประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกาหนดค่าใช้จ่ายสาหรับเจ้าของพาหนะหรือ
ผู้ควบคุมพาหนะ พ.ศ. .... รวมไปถึงค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าชดเชยกรณีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่แล้ว
ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น อีกประเด็นคือเรื่องค่าตอบแทนสาหรับนักระบาดวิทยาภาคสนาม ซึ่งก็มีข้อ
ห่ วงใยเกี่ยวกับข้อมูลตัวเลขส่ วนนี้ เหมือนกันว่าค่าใช้ จ่ายในการจัดการป้องกันและควบคุ มโรคนี้ถูกใช้ไปกั บ
อะไรบ้าง แล้วแต่ละครั้งหรือแต่ละ scenario สามารถรวบรวมมาให้ได้หรือไม่ โดยต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการแต่ละครั้ง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หากสามารถรวบรวมมาได้ ก็จะสามารถนาไปใช้ประกอบการพิจารณาของ
ทุกๆ ภาคส่วนได้ แต่ตอนนี้จะต้องสรุปให้ชัดว่าไม่ได้มอบสานักโรคติดต่อทั่วไปไปจัดทาราคากลาง แต่ให้รวบรวม
ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับในการดาเนินการเพื่อจัดการ ป้องกัน และควบคุมโรคว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไรบ้าง เท่าไหร่ เช่น ค่าขนส่งผู้ป่วย ค่าทาความสะอาดเครื่องบิน ค่าทาความสะอาดรถ
ที่ขนส่งผู้ป่วย เป็นต้น และเราจะเอาค่าใช้จ่ายตามอัตราที่เกิดขึ้นจริงนี้ไปขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลังว่า
หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกในอนาคต เราจะจ่ายในอัตรานี้หรือไม่เกินกว่านี้ ซึ่งในส่วนนี้เป็นประเด็นที่ได้มอบหมาย
ให้สานักโรคติดต่อทั่วไปไปดาเนินการ
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ส่วนนี้ยังไงก็คงต้องดาเนินการต่อไป
ซึ่งก็จะเป็นแนวทางในการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องด้วย ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะอิงกับระเบียบราชการ
และอาจมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ต้องอิงกับค่าใช้จ่ายที่เคยจ่ายจริงในกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว โดยต้องนาเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งหากไม่มีข้อมูลเบื้องต้นให้คณะกรรมการใช้เป็นแนวทางในการ
พิจารณาก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ สรุปก็คือในส่วนของประกาศนี้ ให้พิจารณาในส่วนของประกาศโดยแยกออก
จากการจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในกรณีตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้น ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติประชุม
1. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้เดินทางต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พ.ศ. ....
2. มอบหมายให้สานักโรคติดต่อทั่วไปไปรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการจัดการ ควบคุม
และป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาดที่ผ่านมา เพื่อจัดทาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
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