รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 8/2560
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค
------------------------------------------รายชื่ออนุกรรมการที่มาประชุม
1. นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง
2. ร้อยตารวจเอก พิเชษฐ์ คุ้มบัณฑิตย
3. นางสาวสุมาลี จาเริญ
4. นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา
5. นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์
6. นายแพทย์นคร เปรมศรี
7. นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์
8. นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
9. นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

นักกฎหมายกฤษฎีกาชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รองสารวัตรฝ่ายกฎหมายและวินัย
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
นิติกรชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมปศุสัตว์
นิติกรชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นิติกรชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย
อนุกรรมการและ
กรมควบคุมโรค
เลขานุการ
นิติกรปฏิบัติการ
อนุกรรมการและ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
ผูช้ ่วยเลขานุการ

รายชื่ออนุกรรมการที่ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น
1. นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
2. ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
2. ผู้แทนสานักงบประมาณ
3. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประจักษ์ ศรีประจันทร์
2. นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์

ประธานอนุกรรมการ

นิติกรปฏิบัติการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
3. นางสาวจินตนา ...
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3. นางสาวจินตนา บุตรชน
4. นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย
5. นางสาวเกศราภรณ์ เวระนะ
6. นายพิเชษฐ์ โทระพันธ์
7. นางสาวนิตยา เครือเทศ

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการประชุ ม ประธานการประชุ ม ได้ ก ล่ า วเปิ ด การประชุ ม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 8/2560 และดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นางสาวอัง คณา บริ สุ ทธิ์ ผู้ อานวยการประชุ ม กล่ าวว่า เดิม การประชุ ม คณะอนุ กรรมการด้า น
กฎหมายจะมีนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ซึ่งกากับดูแลศูนย์กฎหมายเป็นประธาน
การประชุม แต่เนื่องจากท่านได้ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข แล้ว จึงทาให้ขณะนี้
ตาแหน่งอธิบดีที่กากับดูแลศูนย์กฎหมายว่างลง อธิบดีกรมควบคุมโรคจึงได้มีคาสั่งมอบหมายให้ท่านนายแพทย์
สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค รับผิดชอบดูแลงานด้านกฎหมายแทน แต่ในส่วน
ของกฎหมายที่เกี่ยวกับโรคติดต่อ อธิบดีได้มีคาสั่งมอบหมายให้ท่านนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดี
กรมควบคุมโรค กากับดูแล แต่เนื่องจากการประชุมครั้ง นี้ท่านติดภารกิจด่วน จึงมอบหมายให้ศูนย์กฎหมาย
ดาเนินการประชุมแทน ในขณะนี้ มีอนุบัญญัติที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว จานวน
ทั้งสิ้น 9 ฉบับ อีก 6 ฉบับ ผู้มีอานาจลงนามได้พิจารณาลงนามแล้ว และอยู่ในขั้นตอนรอลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา โดยเป็นร่างอนุบัญญัติที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนาม จานวน 5 ฉบับ และ
ร่างอนุบัญญัติที่อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้ลงนามอีก 1 ฉบับ อีกทั้งยังมีร่างอนุบัญญัติอีก 11 ฉบับ ซึ่งผ่านการ
พิจารณาในชั้นรับหลักการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติและผ่านการพิจารณาในชั้น คณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายแล้ ว และอยู่ ในขั้ น ตอนการตรวจสอบครั้ งสุ ด ท้าย ก่อ นน าเสนอผู้ บังคั บบั ญชาตามล าดั บชั้ น
พิจารณาลงนาม และอีก 2 ฉบับสุดท้ายยังอยู่ในชั้นคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้นาเข้าสู่
การพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในครั้งนี้ คือ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. .... และร่างระเบียบ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 พ.ศ. .... เหล่านี้ได้นาเรียนแจ้ งอธิบดีกรมควบคุมโรคแล้ว ซึ่งท่านขอให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนและค่าทดแทนของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
พิจารณายกร่างขึ้นมาและนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
สาหรับ …
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สาหรับอนุบัญญัติที่อยู่ระหว่างรอนาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท่านอธิบดีได้วางแนวทางไว้ว่าให้มีการตั้ง
คณะทางานขึ้นมาเพื่อจัดทาแนวทางปฏิบัติรองรับการดาเนินการตามกฎหมายระดับอนุบัญญัติ โดยมีประเด็นที่
ต้องพิจารณาว่าควรนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายชุดนี้หรือจะตั้งคณะทางานขึ้นใหม่
ซึ่งได้นาเรียนท่านอธิบดีว่า การทาคู่มือแนวทางปฏิบัติควรดาเนินการโดยฝ่ายวิชาการมากกว่า ส่วนฝ่ายกฎหมาย
จะถอด Flowchart ออกมาให้ แล้วฝ่ายวิชาการก็ไปพิจารณาต่อในส่วนของเนื้อหาสาระ แต่ว่าถ้ามีประเด็นติดขัด
เช่น ถ้อยคามีความสุ่มเสี่ ยง หรื อเห็นว่าควรขอความเห็นจากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ก็ให้นาเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการด้านกฎหมายเป็นครั้ง ๆ ไป ส่วนเรื่องของแนวทางปฏิบัติและคู่มือ ควรให้กรม
ควบคุมโรคตั้งคณะทางานชุดใหม่ขึ้นมาพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๗/2560
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ขอให้ ที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 7/2560 และหากมีข้อแก้ไขประการใด สามารถแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการเพื่อขอแก้ไขรายงาน
การประชุมได้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. .... มีความสาคัญต่อการ
บั งคั บใช้ อนุ บั ญญั ติ อื่ น ๆ ที่ อยู่ ในขั้นตอนการรอลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ได้ แก่ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตรายโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด
เกิดขึ้น พ.ศ. .... เนื่องจากเมื่ออนุบัญญัติดังกล่าวนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วต้องมีการใช้บังคับควบคู่กัน
กับร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือ
โรคระบาด พ.ศ. .... ดังนั้น เมื่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
สอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. .... ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ก็อาจจะเป็นปัญหาในการบังคับใช้ได้
ซึ่งจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายครั้งที่ 7/2560 เมื่อเดือนกันยายนนั้น ทางสานักระบาดวิทยา
ได้รับมอบหมายให้ร่างแนวทางปฏิบัติ แต่เนื่องการสอบสวนโรคนั้นมีความซับซ้อนและมีเงื่อนไขรายละเอียดที่
แตกต่างกันในแต่ละโรค จึงเป็นเหตุให้สานักระบาดวิทยายังไม่สามารถจัดทาเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติออกมาได้
ดังนั้น ในการพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายครั้งนั้น จึงได้วางหลักการไว้ว่าให้จัดทาเป็น
แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนโรคแนบท้ายประกาศ โดยไม่ต้องนามาใส่ไว้เป็นเนื้อหาของประกาศ โดยหลักเกณฑ์
ของแนบท้ายประกาศจะต้องมีลักษณะที่เป็นหลักเกณฑ์กลางที่สามารถใช้ได้กับทุกโรค ซึ่งในเอกสารที่ทุกท่านมีอยู่
แนบท้ายที่ทางสานักระบาดวิทยาส่งมาให้ศูนย์กฎหมายจะเป็นเอกสารชุดที่อยู่ท้ายสุดของเอกสารประกอบการ
ประชุมวาระ ๓ ซึ่งมีข้อสังเกตได้ง่าย ๆ จากตัวอักษรสีฟ้าที่ปรากฏอยู่ ส่วนร่างแนวทางปฏิบัติแนบท้ายที่ก่อน
เอกสารดังกล่าว เป็นร่างแนวทางปฏิบัติในการสอบสวนโรคที่ศูนย์กฎหมายได้ปรับจากแนวทางปฏิบั ติที่สานัก
ระบาดวิทยาส่งมาให้ ซึ่งจะได้นาเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในครั้งนี้ต่อไป
นายแพทย์นคร …
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นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ตามข้อ 2 ของร่างประกาศฉบับนี้
ที่กาหนดเรื่องระยะเวลาการสอบสวนโรคไว้ว่า ไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็น
โรคระบาด ซึ่งขั้นตอนการประกาศนั้น อธิบดีต้องได้รับคาแนะนาจากคณะกรรมการด้านวิชาการก่อน ถึงจะ
ประกาศได้ ดังนั้น การที่จะประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการนั้นต้องใช้ระยะเวลาเท่าใด สมมติว่าวันนี้เราพบ
ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคระบาด ก็ต้องเรียกประชุมคณะกรรมการฯ ว่ามีความจาเป็นต้องประกาศ
หรือไม่ แล้วแนะนาอธิบดี และอธิบดีก็ประกาศ การกาหนดระยะเวลาดังกล่าว จึงกังวลว่าจะสามารถปฏิบัติได้
หรือไม่
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ระยะเวลา 48 ชั่วโมงตามข้อ 2
จะเริ่มนับต่อเมื่อเหตุการณ์หลังจากที่อธิบดีประกาศให้โรคใดโรคหนึ่งเป็นโรคระบาดแล้ว และพบผู้ที่เป็นหรือ
สงสัยว่าเป็นโรคที่อธิบดีประกาศเป็นโรคระบาดถึงจะเริ่มนับระยะเวลาดังกล่าว
นายแพทย์ น คร เปรมศรี ผู้ อ านวยการส านั ก ระบาดวิ ท ยา กล่ า วว่ า ค าว่ า “ทั้ ง นี้ ” เหมื อ นมี
ความหมายว่าสรุปกระบวนการทั้งหมดของการสอบสวนโรคต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
สงสัยว่าเป็นโรคระบาด แต่ในความเป็นจริงเราพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคดังกล่าวแล้ว จึงได้รายงาน
เข้ามาและต้องมาผ่านคณะกรรมการด้านวิชาการ แล้วค่อยให้อธิบดีประกาศเป็นโรคระบาด
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ในทางปฏิบัติถ้าหากว่าไปพบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคซิกา ระยะเวลาตามข้อ 2 ที่ให้ดาเนินการสอบสวนโรคภายใน 48 ชั่วโมง จะยังไม่
สามารถนามาใช้ได้ เนื่องจากโรคซิกาเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งจะสามารถนามาใช้ได้ก็ต่อเมื่ออธิบดีโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการประกาศให้โรคซิกาเป็นโรคระบาด ส่วนระยะเวลาก่อนอธิบดีจะ
ประกาศเป็นโรคระบาดนั้นเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปสอบสวนโรคได้หรือไม่ โดยประเด็นนี้ได้มีการนาเข้าให้ที่
ประชุมพิจ ารณาแล้ ว ซึ่ งที่ป ระชุมเห็ น ว่าสามารถสอบสวนโรคได้แต่ไ ม่ได้ส อบสวนโรคภายใต้อานาจของ
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แต่เป็นการสอบสวนโรคตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินตามภารกิจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์น คร เปรมศรี ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่ าวว่า ขั้นตอนการดาเนินการนั้น
ผมเข้าใจ แต่ภาษาในกฎหมายนั้นยังไม่สอดคล้องกับทางปฏิบัติ จึงอยากเสนอให้เปลี่ยนถอยคาใหม่ โดยขอ
ยกตัวอย่างถอยคาว่า “ทั้งนี้ ไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงภายหลังที่อธิบดีประกาศเป็นโรคระบาด” ถ้าใช้ถอยคานี้จะ
มีความหมายที่ชัดเจน
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย ชี้ แ จงว่ า ความหมายตามข้ อ 2 ไม่ ไ ด้ มี
เจตนารมณ์เช่นนั้น ต้องเป็นภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคระบาด โดยต้องเป็น
การพบหลังจากเหตุการณ์ที่อธิบดีได้ประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นโรคระบาดในพื้นที่นั้นแล้ว
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ถ้าตัดคาว่า
“ทั้งนี”้ ออกจะทาให้เข้าใจง่ายขึ้นหรือไม่
นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ก่อนที่อธิบดีจะประกาศให้เป็น
โรคระบาดต้องมีข้อมูลก่อนพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคระบาด ซึ่งเหตุการณ์ที่ว่าพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
สงสัยว่าเป็นโรคระบาด เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่พบก่อนที่อธิบดีจะประกาศโรคดังกล่าวเป็นโรคระบาด
นางสาวอังคณา …
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นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย ชี้แ จงว่ า ในขณะที่เ จ้า พนั ก งานควบคุ ม
โรคติดต่อพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรค โรคดังกล่าวนั้นยังไม่ได้เป็นโรคระบาด อาจเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
ในกลุ่มของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคอะไรก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการด้านวิชาการได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า
สถานการณ์และความรุ่ นแรงของโรค ณ เวลานั้นควรประกาศเป็นโรคระบาดจึงให้ คาแนะนาอธิบดีเพื่อใช้
อานาจในการประกาศยกฐานะโรคนั้นขึ้นมา
นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา ขอสมมติเหตุการณ์ว่า ถ้าวันนี้มีคนท้องร่วง
อย่างรุนแรงจานวน 20 รายในพื้นที่แห่งหนึ่ง และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อรายงานเข้ามาที่ส่วนกลาง
เพื่อนาข้อมูลไปสู่กระบวนการประกาศเป็นโรคระบาด ดังนั้น จึงอยากถามว่า 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่เมื่อไร
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า แยกเป็นสองประเด็น หนึ่งให้เริ่มนับ
ระยะเวลาให้คนที่ท้องร่วงจานวน 20 คนนั้น ภายหลังที่อธิบดีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการ
ประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นโรคระบาด ประเด็นที่สอง ถ้าภายในพื้นที่ที่ได้ประกาศให้โรคท้องร่วงเป็นโรคระบาด
แล้ว มีคนแจ้งมาว่าเป็นผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคท้องร่วง ระยะเวลาจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้ง
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า การนับระยะเวลา
ในการสอบสวนโรคระบาดต้องมีการยกฐานะของโรคให้เป็นโรคระบาดก่อนระยะเวลาถึงจะเริ่มนับ ดังนั้น
ในข้อสองบรรทัดที่ส ามตอนท้ายจึงอยากปรับถ้อยคาใหม่เพื่อให้ เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จากข้อความที่ว่า
“ดาเนินการสอบสวนโรคทันทีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคระบาด” โดยใช้ข้อความว่า “ดาเนินการ
สอบสวนโรคทันทีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคที่อธิบดีประกาศกาหนดให้เป็นโรคระบาด”แทน
นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า
ตามข้อ 2 ต้องมีการแยกออกเป็นสองข้อหรือไม่ กล่าวคือ ข้ อที่หนึ่งก่อนที่อธิบดีจะประกาศเป็นโรคระบาด
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องดาเนินการอย่างไร ข้อที่สองเป็นกรณีที่ภายหลังที่อธิบดีประกาศโรคระบาด
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องดาเนินการอย่างไร
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เรื่องการสอบสวนโรคตามาตรา 34
ต้องเป็นกรณีโรคระบาด ถึงจะเข้าไปดาเนินการสอบสวนโรคได้ ดังนั้น หลักเกณฑ์วิธีการสอบสวนโรคที่จะออก
ได้ต้องมีการประกาศโรคระบาด ซึ่งขั้นตอนก่อนที่จะมีการประกาศเป็นโรคระบาดจึงไม่สามารถนามาเขียน
กาหนดไว้ในร่างประกาศฉบับนี้ได้
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอว่า ให้ข้อความที่ว่า
“ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่นั้นร่วมกับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อดาเนินการสอบสวน
โรคทันทีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคที่อธิบดีประกาศกาหนดให้เป็นโรคระบาด ทั้งนี้ ไม่เกินสี่สิบแปด
ชั่วโมงนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคระบาด เพิ่มเป็นวรรคที่สองของข้อ 2
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย สอบถามว่า คาว่า “ทั้งนี้” จะตัดออกหรือไม่
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ความจริงแล้ว
ถ้าไม่มีคาว่า “ทั้งนี”้ ก็ไม่ส่งผลอะไร
นายแพทย์นคร ...
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นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ถ้าใช้ถ้อยคาว่า “ให้ดาเนินการ
สอบสวนโรคทันทีหรือไม่เกิน 48 ชั่วโมง” จะได้หรือไม่
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอว่า ให้ตัดคาว่า “ทั้งนี้
ไม่เกิน” ออก แล้วใส่คาว่า “ภายใน” เข้าไปแทน
นายพิสิษฐ์ วงค์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ถ้าในข้อ 2 ตัดคาว่า
“ทั้งนี้ไม่เกิน ” ออก แล้วใส่คาว่า “ภายใน” เข้าไปแทนแล้ว ข้อ 1 ต้องเปลี่ยนถ้อยคาตามด้วย ส่วนการนับ
ระยะเวลา 48 ชั่วโมงตามร่างฉบับนี้ ต้องมีการพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคตามที่อธิบดีประกาศเป็น
โรคระบาดก่อนระยะเวลาถึงจะเริ่มนับ ถ้ายังไม่พบบุคคลดังกล่าวก็ไม่สามารถเริ่มนับระยะเวลาได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้ามีการเข้าไปสอบสวนโรคแล้ว และ
โรคระบาดสงบลงแต่ท่านอธิบดียังไม่มีการประกาศยกเลิกการระบาดในพื้นที่นั้น กระบวนการสอบสวนโรคที่
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ต้องร่วมกับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจะเริ่มดาเนินการก็ต่อเมื่อมีเหตุ
ผิดปกติเข้ามาอีกใช่หรือไม่
นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า เหตุผลที่ต้องพิจารณาข้อที่ 2
เพราะข้อที่ 1 และ ข้อ 2 เห็นว่าเป็นการกาหนดระยะเวลาว่า ต้องเริ่มสอบสวนโรคเมื่อไร เมื่อเริ่มแล้วให้ทา
อะไรบ้าง และทาไปต่อเนื่องจนสิ้นสุดเมื่อไร
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เรื่องการสอบสวนโรคจะเชื่อมโยง
ไปยังเรื่องการดาเนินการหรือการออกคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 ซึ่งจะมีการรอนสิทธิ
ตั้งแต่ขึ้นสูง คือ แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต จนไปถึงการรอนสิทธิขั้นต่าคือการจัดการสุขาภิบาล ดังนั้น
จึงต้องมีการวางหลักการให้ดี เพราะถึงแม้ว่าจะมีการประกาศยกฐานะโรคใดเป็นโรคระบาดแล้ว ในพื้นที่นั้น
ก่อนจะดาเนินการตามาตรา 34 ก็ต้องมีการค้นหาหรือพบคนที่เป็นโรคระบาดก่อนถึงจะดาเนินการได้
นายพิสิษฐ์ วงค์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอบถามว่า การสอบสวนโรค
ตามปกติที่ไม่ใช่ตามกฎหมายฉบับนี้สามารถแยกกักได้หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ไม่ได้
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า เพื่อประโยชน์
ในการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรา 34 น่าจะต้องมีความหมายที่กว้างไม่ควรผูกมัดเฉพาะเวลาพบตัวผู้ที่เป็น
โรคถึงจะเข้าไปดาเนินการ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เรื่องสอบสวนโรคเรามีการนาเข้ามา
ในที่ประชุมหลายครั้งแล้ว โดยหลักการที่วางไว้ในการพิจารณาที่ผ่านมา คือ การสอบสวนโรคจะทาได้ต่อเมื่อมี
การประกาศพื้นที่ระบาด และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าไปดาเนินการสอบสวนโรคต้องเป็นกรณีที่พบ
ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคระบาดก่อน
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า การสอบสวนโรค
ในกรณีปกติ คือเมื่อสอบสวนโรคเสร็จแล้วจะปล่อยตัวกลับบ้านได้เลยหรือไม่ หรือโดยปกติการสอบสวนโรค
ใน Case ปกติสามารถแยกกักได้หรือไม่
นางสาวอังคณา …
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นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กล่ า วว่ า การสอบสวนโรคในกรณี ป กติ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อไม่มีอานาจตามกฎหมายที่จะแยกกัก แต่ในทางการแพทย์ หรือตัวผู้ป่วยเอง
กลัวตาย เมื่อแพทย์สั่งก็ต้องปฏิบัติตาม แต่ตามกฎหมายไม่มีอานาจในการรอนสิทธิ และขอความเห็นจาก
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่ามีคาแนะนาในการที่จะปรับถ้อยคาหรือไม่
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า เพื่อประโยชน์
ในการป้องกันโรคติดต่อมาตรา 34 เมื่อเกิดข้อสงสัยขึ้นแล้ว เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องดาเนินการ
สอบสวนโรค และผลที่ตามมาคือจะมีอานาจในการออกคาสั่ง ดังนั้น การดาเนินการสอบสวนโรคควรจะมี
ความหมายกว้าง ไม่ควรจะมัดกับคาว่าพบตัวผู้ที่เป็นโรค เพราะฉะนั้นอาจเกิดช่องว่าง ถ้ามีการประกาศมาแล้ว
กว่าจะพบตัว เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะมีอานาจเข้าไปดาเนินการแค่ไหน ซึ่ง เป็นเรื่องของการใช้อานาจ
ที่จะเข้าไปสารวจพื้นที่นั้นๆ ว่ามีผู้ที่สงสัยหรือผู้ที่เป็นโรคหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า โดยหลักการคือ เมื่อมีการประกาศ
โรคระบาด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าไปดาเนินการสอบสวนโรคตามประกาศฉบับนี้ ซึ่งต้องมีการ
แสดงตัว และสวมชุดเครื่องแบบ และต้องเป็นกรณีเมื่อเกิดโรคหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรค คาว่า “เหตุสงสัยว่า
ได้เกิด” แค่มีการแจ้งว่ามีอาการไข้จากบ้านที่เป็นโรคมา ก็มีอานาจเข้าไปสอบสวนโรคได้ อย่างไรก็ตาม ต้องมี
เหตุเกิดขึ้นก่อน
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพัน ธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ให้ปรับ Flowchart ให้อ่านเข้าใจ
ง่ายขึ้น โดยอาจจะทาเป็นการสอบสวนโรคก่อนอธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศและกระบวนการหลังอธิบดีกรม
ควบคุมโรคประกาศ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ส่วนนี้จะตรงกับผู้แทนกองกฎหมาย
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอ แต่ไม่สามารถนามาใส่ไว้ในประกาศฉบับนี้ได้ แต่จะไปทาไว้ในคู่มือ
แนวทางปฏิบัติ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้าเพิ่มคาว่า “โรคที่อธิบดีประกาศ
ให้เป็นโรคระบาด” จะทาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพียงแต่รายละเอียดจะต้องไปอยู่ในคู่มือแนวทางปฏิบัติ
นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ขอให้ทางฝ่ายเลขานุการยกข้อ 2 บน
Slide ที่เป็ น Font สี เขียวขึ้นมา แล้ วยกคาว่า “สี่ สิ บแปดชั่วโมง” ไปใส่ แทน และตาม Font สี ดา ดาเนินการ
สอบสวนโรคทันที มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคที่อธิบดีประกาศ และภายในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง เพราะคาว่า
“นับตั้งแต่พบผู้เป็นหรือมีสงสัยว่าเป็น” ในวรรคหนึ่งก็มีปรากฏอยู่แล้ว คาว่า “ทันทีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัย”
ในบรรทัดที่ 2 คือต้องดาเนินการสอบสวนโรคทันที ดังนั้น Font สีเขียวเห็นควรย้าย คาว่า “สี่สิบแปดชั่วโมง” มาใส่
เหมือนกัน จะได้ไม่ทาให้เกิดความสับสน
นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา เสนอให้ใช้คาว่า “ทันทีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
สงสัยว่าเป็นโรคที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศว่าเป็นโรคระบาด” แล้วใส่คาว่า “ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่พบ
ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยเป็นโรคระบาด”
นางสาวอังคณา ...
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นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า คาว่า “ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่พบ
ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคระบาด” ต้องอยู่ในเงื่อนไขข้อ 2 วรรคแรกด้วย คือต้องเป็นกรณีที่อธิบดีประกาศ
โรคระบาดตามคาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า มีประเด็นคาว่า “สอบสวนโรค” จะนับ
ตอนไหน หรือนั บตั้งแต่ที่อธิบดีประกาศสถานที่ที่มีโรคระบาด หรื อนับตั้งแต่พบผู้ที่เป็นหรื อมีเหตุสงสั ยว่าเป็น
โรคระบาด แต่ถ้าในลักษณะนี้ไม่ขัดกันแล้ว เพียงแต่คาว่า “ทันที” เป็นบทเร่งรัดที่นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เสนอให้เพิ่มเข้าไป เพื่อเร่งรัดให้มีการเข้าไปดาเนินการสอบสวนโรค
นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ตามที่ discuss กัน ประเด็นล่วงเลยไป
ถึงประเด็นที่ต้องเป็น continuous คือ พบแล้วพบอีกเมื่อประกาศเป็นโรคระบาด แล้วมี case ที่ 1 ก็ดาเนินการ
ภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคระบาด และถ้าหากพบ case ที่ 2 ดาเนินการภายใน
48 ชั่วโมงนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคระบาดเช่นกัน
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนสานักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า กรณีเช่นนี้
หมายถึง case by case ใช่หรือไม่
นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ในข้อ 2 คือ การจะเริ่มทาเมื่อไหร่
และได้กาหนดไว้ในข้อ 3 แล้ว ว่าให้ทาต่อเนื่องจนกว่าสภาวการณ์ของโรคนั้นๆ จะสงบลงหรือสถานการณ์กลับคืนสู่
ภาวะปกติ แต่การกาหนดไว้ว่าเมื่อพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็น จะเป็นการมัดตัวเจ้าหน้าที่หรือไม่ ถ้าเขียนว่า
“นับแต่ทอี่ ธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศ” จะทาให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธี ยรธนา ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ตามข้อ 2
เงื่อ นไขแรกคือ ต้อ งเป็ น กรณีที่ อธิบ ดีป ระกาศก่ อน ถึงแม้ว่าจะพบผู้ ป่วยก่อน ก็ยังไม่ถือว่าเป็นความผิ ดของ
เจ้าหน้าที่
นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า คาว่า “โรคระบาด” บางครั้งไม่มีการ
สอบสวนโรคทุกรายเสมอไป การจะสอบสวนโรคก็ต่อเมื่อมีเหตุจาเป็น และในข้อที่ 3 ต้องมีเงื่อนไขหรื อไม่ว่า
ต้องให้อธิบดีประกาศยกเลิกพื้นที่โรคระบาดก่อนหรือไม่ ซึ่งในประกาศใช้คาว่าดาเนินการต่อเนื่องไปจนกว่า
สภาวการณ์การของโรคนั้นๆ จะสงบลง หรือสถานการณ์กลับคืนภาวะปกติ แล้วในข้อ 3 ต้องเพิ่มคาว่า “หรือ
อธิบ ดีป ระกาศยกเลิ กพื้ น ที่โ รคระบาดหรือไม่ ” และคาว่า “สถานการณ์กลั บคืนภาวะปกติ ” นัยของคานี้
หมายความว่าอย่างไร
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ทธิ์ ผู้อ านวยการศูน ย์ก ฎหมาย กล่ าวว่า ทางฝ่ ายกฎหมายได้เคยสอบถาม
ทางสานักระบาดวิทยา เพราะคานี้ทางสานักระบาดวิทยาเป็นผู้ส่งมาให้ และได้คาตอบว่า ในหลักการการสอบสวน
โรค คาว่า “สถานการณ์กลับคืนภาวะปกติ ” คือสถานการณ์ที่ควรหยุดสอบสวนโรคแล้ว ซึ่งโรคนี้หยุดการแพร่
และหมดระยะฟักตัวของโรคแล้ว

นายแพทย์นคร …
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นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า เนื่องจากข้อ 2 อธิบดีเป็นผู้
ประกาศ และเป็นผู้ยกเลิกประกาศตามข้อ 1 และข้อ 2 เพราะนัยของข้อ 3 คือ ให้ทาต่อไปเรื่อยๆ จนกว่า
สภาวการณ์ของโรคจะสงบลง และควรเขียนเพิ่มเติมว่า “จนกว่าอธิบดีประกาศยกเลิกพื้นที่โรคระบาด” หรือไม่
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กล่ า วว่ า ฐานอานาจของพระราชบัญญั ติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 9 ได้กาหนดไว้ในส่วนของการประกาศยกเลิก จะต้องเป็นกรณีที่สภาวการณ์ของโรค
สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร จึงสามารถเพิ่มความตามที่ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยาเสนอได้ ขอสอบถาม
ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าจะมีคาแนะนาในกรณีมาตรา 9 ที่กาหนดให้อธิบดี
ประกาศโรคระบาด และการยกเลิกประกาศจะต้องให้อธิบดีประกาศยกเลิกประกาศหรือไม่
นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า
เห็นควรเอาใส่ไว้ก่อน แล้วหมายเหตุถึงที่มาที่ไปเอาไว้
นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ข้อ 5 กาหนดว่า “เมื่อการสอบสวน
โรคแล้วเสร็จ” ในความเป็นจริง การรายงานการสอบสวนโรคไม่สามารถรอจนการสอบสวนโรคแล้วเสร็จได้ เช่น
ถ้าโรคนั้ นต้องสอบสวนโรคประมาณ 1 เดือน ซึ่งต้องมีการรายงานการสอบสวนโรคอย่างน้อยทุกสัปดาห์
ถ้ากาหนดไว้ว่าเมื่อการสอบสวนโรคเสร็จ จะเป็นการผูกมัดตัวเจ้าหน้าที่
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่าวว่า ตรงนี้หมายถึงกระบวนการทั้งหมด
ต้องเสร็จ และมีสรุปการเข้าไปสอบสวนโรคในครั้งนั้น แต่ที่ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยายกประเด็นมานั้นเป็นการ
รายงานผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามลาดับชั้นขึ้นมา ซึ่งจะเอามาเขียนไม่ได้ และต้องกลับไปถามทางปฏิบัติว่าเวลา
สอบสวนแล้วจะต้องมีการแจ้งผู้เกี่ยวข้องอย่างไร รายงานไปที่ใครบ้าง ด้วยวิธีการไหน มีระยะเวลามาบังคับหรือไม่
ซึ่งต้องได้ข้อมูลตรงนั้นมา เพื่อที่ฝ่ายกฎหมายจะเอามาปรับถ้อยคาให้เป็นคากฎหมายต่อไป
นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ในส่วนของข้อ 6 กับข้อ 5 พันกันอยู่
ถ้าเป็นสรุปรายงานการสอบสวนโรค เนื้อหาจะมีประมาณ 20 หน้า แต่ถ้าเป็นรายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้น
เนื้อหาจะมีไม่มาก
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า มีประเด็นว่าทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กับ
ทางสานักระบาดวิทยาใช้แบบฟอร์มไหน และการรายงานการสอบสวนโรคแต่ละโรคมีความซับซ้อน และมี
วิธีการที่แตกต่างกัน ซึ่งแบบรายงานมีฟอร์ม หรือไม่ ซึ่งทางสานักระบาดวิทยาเคยชี้แจงว่า แบบฟอร์มการรายงาน
จะเหมือนกับแบบรายงาน รง. 506
นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า เรื่องแบบรายงานการสอบสวนโรค
ขอรับกลับไปคุยกับทีมสานักระบาดวิทยา
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า แบบรายงานจะแยกเป็นรายโรค หรือ
แยกเป็นกลุ่มโรคหรืออย่างไร

นายแพทย์นคร …
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นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า การรายงานต้องไปดูแนบท้ายร่าง
ประกาศนี้ คือ 1. รายงานสงสัยเพิ่มเติม และกรณีเจอใครที่ไหน อย่างไร มีผู้ป่วยตามเวชระเบียน ค้นหาผู้ที่สัมผัส
โรคพบกี่คน ซึ่งทุกอย่างเรียงตามแนบท้ายร่างประกาศนี้ได้ ซึ่งจะไม่มีแบบรายงานโรคแต่ละโรค แต่ถ้าจะเป็นการ
รายงานโรคเฉพาะราย ก็เป็นตามแบบ รง. 506
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า กรณีนี้เป็นแบบสอบสวนโรคเฉพาะราย
ซึ่งข้อ 5 และข้อ 6 ที่เสนอมารอบแรก การรายงานการสอบสวนโรคยังไม่ได้กาหนดแบบขึ้นมาใช่หรือไม่
นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ขณะนี้แบบรายงานโรคยังไม่มี และ
ไม่ได้กาหนดไว้ชัดเจน และเนื้อหาที่อยู่ในรายงานการสอบสวนโรค คือ กิจกรรมที่อยู่ในแนวทางปฏิบัติแนบท้ายร่าง
ประกาศนี้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เข้าใจว่าเนื้อหาที่อยู่ในรายละเอียด
แนวทางปฏิบัติแนบท้ายร่างประกาศ ซึ่งควรจะกาหนดแบบเพื่อเอาเนื้อหามาใส่เพื่อให้พื้นที่เข้าใจตรงกันหรือไม่
ถ้ารายงานลงในแบบที่เรากาหนดไว้ ก็จะเป็นตัวอย่างให้พื้นที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ในส่วนแบบรายงานขอรับกลับไป
ปรึกษากับทีมก่อนว่ามีอยู่หรือไม่ แต่ในความเห็นเบื้องต้น เห็นว่าเนื้ อหาการรายงานต้องเป็นเนื้อหาตามแนวทาง
ปฏิบัติแนบท้ายร่างประกาศนี้
นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า
ขอเสริมในรูปแบบการรายงาน เห็นควรมีรูปแบบกลางที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้พื้นที่เข้าใจตรงกัน และในส่วนของ
ข้อ 6 (4) วิธีการอื่นใดที่กรมควบคุมโรคประกาศกาหนดเพิ่มเติม ไม่แน่ใจว่ารูปแบบการแจ้งมีความสาคัญหรือไม่
ถ้าไม่มีรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งจะเป็นการมอบอานาจช่วงไปเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด ซึ่งจะให้อธิบดีกรมควบคุมโรค
ไม่ ได้ ถ้ าเป็ นเรื่ องใหญ่ หรื อเรื่ องส าคั ญ ซึ่ งอาจจะต้ องออกเป็ นประกาศกระทรวง หรื อระเบี ยบกระทรวง
และประเด็นเรื่องชื่อประกาศนี้ ขอเสนอว่าให้ตัดคาว่า หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ออก และประเด็นบทอาศัย
อ านาจตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ ง เป็ นอ านาจทั่ วไป ซึ่ งตามมาตรา 7 (2) เป็ นอ านาจเฉพาะแล้ ว เห็ นควรตั ด
“ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง” ออก เป็นเป็นอานาจทั่วไป
นางสาวสุมาลี จ าเริ ญ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า บทอาศัยอานาจซึ่งเป็นบททั่วไปซึ่งอยู่มาตรา 5
จะมีกฎหมายมาตราเฉพาะที่ต้ องกาหนดให้ อ้าง เช่น ประกาศกรมปศุสั ตว์ จะเป็นรูปแบบเหมือนกั บประกาศ
กรมควบคุมโรค
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์ก ฎหมาย กล่าวว่า ตัวรูปแบบต้องอ้างฐานอานาจกลางที่
กาหนดไว้ในมาตรา 5 ก่อน เพียงแต่ระเบียบเปรียบเทียบปรับเป็นอานาจของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงไม่
ต้องอ้างมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และตัวชื่อร่างประกาศยังเป็นประเด็น แต่ได้ไปปรึกษากับนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ
รองปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ว่าทางกรมควบคุมโรคมีประกาศอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญั ติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีออกไปแล้ว 9 ฉบับ และอีก 6 ฉบับที่รอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาใช้รูปแบบตามนี้
และได้หารือผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติทางกฤษฎีกาไม่มี
รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานที่แน่นอนเหมือนกับรูปแบบของพระราชบัญญัติ และทางผู้บริหารกรมควบคุมโรคมองว่า
9 ฉบับที่มีผลใช้บังคับแล้วใช้รูปแบบนี้ก็เห็นควรให้ใช้รูปแบบเดิม
มติที่ประชุม ...
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มติที่ประชุม
1. ในข้อ 2 เห็นควรให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
“เมื่ออธิบดีกรมควบคุมโรคโดยคาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการได้ประกาศชื่อ อาการสาคัญ และ
สถานที่ที่มีโรคระบาดในพื้นที่ใด
ให้เจ้ าพนั กงานควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่นั้นร่ วมกับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อดาเนินการ
สอบสวนโรคทันที ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศ
เป็นโรคระบาด”
2. ในส่วนของรูปแบบการรายงานการสอบสวนโรค เห็นควรกาหนดให้เป็นมาตรฐานกลาง และให้สานัก
ระบาดวิทยานาประเด็นดังกล่าวกลับไปหารือกับเจ้าหน้าที่ของสานักระบาดวิทยา
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ร่างระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่า ด้วยหลักเกณฑ์การเปรี ยบเทียบความผิดตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติว่าด้วยหลั กเกณฑ์การเปรีย บเทียบความผิ ดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. ....
มีประเด็นว่าความผิดที่กาหนดให้เปรียบเทียบได้มีอยู่หลายมาตรา หลายฐานความผิด ซึ่งแต่ละฐานความผิด
ควรมีการกาหนดอัตราเปรียบเทียบเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร โดยอาจพิจารณาจากการฝ่าฝืน หรือผลกระทบ
จากการฝ่ าฝื น ที่จ ะเกิดขึ้น กับ สาธารณะหรือประชาชน โดยในการประชุมครั้งก่อนคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนากลับไปพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งเมื่อฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้วพบว่า
เมื่อเทียบเคียงกับกฎหมายอื่น ๆ ทีใ่ กล้เคียงกัน เช่น พ.ร.บ. ควบคุมเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็พบว่า
จะมีการกาหนดอัตราเปรียบเทียบอยู่ 2 ลักษณะ คือ 1. การเปรียบเทียบโดยเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดตามจานวน
ครั้งที่กระทาผิดซ้าเดิม เป็นครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สอง ครั้งที่สาม ครั้งที่สี่ 2. การปรับตามอัตราที่กาหนดโดยไม่มีการ
เพิ่มขึ้น เป็ น ขั้น บั น ได อย่ างไรก็ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีความแตกต่า งจาก พ.ร.บ. ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลายประเด็น จึงขอนาประเด็นเรื่องอัตราการเปรียบเทียบเข้าสู่การพิจารณา
ของที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายอีกครั้งว่าถ้าหากเป็นฐานความผิดใดควรจะมีการกาหนดเป็นลาดับขั้น
ตามจานวนครั้งที่กระทาความผิดซ้าเดิม หรือฐานความผิดใดแม้กระทาความผิด เพียงครั้งเดียว ก็ต้องปรับด้วย
อัตราค่าปรับสูงสุด
นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอตั้ง
ข้อสั งเกตว่า 1. ชื่อของร่ างระเบี ย บฉบั บนี้ ในส่ ว นของคาว่า “ว่าด้ว ย” ปัจจุบันรูปแบบที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกากาหนดจะไม่ใช้คานี้แล้ว เพราะจะทาให้มีปัญหาในการสืบค้น ดังนั้น กฎหมายระดับอนุบัญญัติของ
กระทรวงสาธารณสุขจึงยึดรูปแบบดังกล่าว 2. คาว่า “ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข” คณะกรรมการกฤษฎีกา
เคยมีความเห็นไว้ว่า ไม่ต้องนามาเขียนไว้ในส่วนของชื่อ อนุบัญญัติ 3. จากการพิจารณาร่างเปรียบเทียบของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่ามีกรณีที่ผู้รับอนุญาต ผู้ดาเนินการ มีการเปลี่ยนแปลงจากบุคคลหนึ่งเป็น
บุคคลอื่น แต่ยังใช้ชื่อบริษัทเดิม จึงเกิดปัญหาในการนับจานวนครั้งที่กระทาความผิด
นางสาวบวรสวรรค์ ...
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นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า รูปแบบที่
ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้นาเรียนถือเป็นรูปแบบที่ถูกต้อง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า สาหรับกรณีตามร่างอนุบัญญัติฉบับนี้
มีความแตกต่ างกับกรณี ตามร่ างเปรี ยบเที ยบของกรมวิ ทยาศาสตร์การแพทย์ โดยกรณีของกรมวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์ ผู้อยู่ใต้บังคับของกฎหมายคือเจ้าของ Lab แต่กรณีตามร่างระเบียบฉบับนี้ ใช้คาว่า “ผู้ใด”ดังนั้น
ผู้อยู่ใต้บังคับของกฎหมายนี้จึงเป็น ใครก็ตามที่ฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ก็อาจมีกลุ่มที่เฉพาะเจาะจง เช่น กลุ่มที่อยู่
ใต้บังคับของมาตราที่เกี่ยวกับช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศหรือด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่มุ่ง
ไปบังคับกับเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นสาคัญ
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า กรณีของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และการกระทาความผิด ตามพ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มี
ความแตกต่างจากการกระทาความผิดตามพ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพราะการกระทาความผิดในกรณี
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕1 มีลักษณะสาคัญที่
เป็นไปในทางการประกอบอาชีพ ดังนั้น จึงอาจพบการกระทาผิดซ้าเดิมได้บ่อย แต่กรณีของการกระทาความผิด
ตามพ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เป็นการใช้มาตรการเพื่อเข้าไปป้องกัน ควบคุมไม่ให้มีการแพร่ของโรค
ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ดังนั้นการกาหนดโทษในลักษณะที่เป็นขั้นบันได ครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สอง ครั้งที่สาม และครั้งที่สี่
อาจจะไม่เหมาะสม การกาหนดโทษที่จะลงให้มีลักษณะที่รุนแรงจะมีความเหมาะสมมากกว่า เพราะวัตถุประสงค์
ของกฎหมายนี้ไม่ได้ต้องการที่จะลงโทษใคร ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับพ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550 แต่เนื่ องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญ ถ้าหากไม่ทาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จะก่อให้เกิดความ
เสียหายในวงกว้างได้ จึงต้องมีการกาหนดบทลงโทษเอาไว้ ซึ่งหากมีการฝ่าฝืน ก็ควรที่จะได้รับโทษที่รุนแรงกว่าปกติ
จึงมองว่าการกาหนดโทษเป็นขั้นบันไดตามจานวนครั้งที่กระทาความผิดซ้าเดิมอาจไม่มีประโยชน์
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า อยากขอความเห็นเพิ่มเติมจากผู้แทน
กรมปศุสัตว์ในประเด็นนี้ เนื่องจากกรมปศุสัตว์ดูแลพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ ซึ่งมีความคล้ายคลึง
กับกฎหมายนี้มากที่สุด
นางสาวสุมาลี จาเริญ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์มีระเบียบการเปรียบเทียบปรับตาม
พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับแยกเป็น ๕ ระดับ คือ ส่วนกลาง
เขต จังหวัด อาเภอ และด่านกักกันสัตว์ ส่วนอัตราการเปรี ยบเทียบจะเป็นตามการกระทาความผิดซ้าเดิม
โดยการกระทาผิดครั้งที่หนึ่ง ปรับในอัตราร้อยละยี่สิบห้า ครั้งที่สอง ปรับในอัตราร้อยละห้าสิบ ครั้งที่สาม ปรับใน
อัตราร้อยละเจ็ดสิบห้า และครั้งที่สี่ ปรับเต็มอัตราของอัตราโทษที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการเปรียบปรับ
ตามพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ดังกล่าว สามารถใช้ดุลยพินิจในการเปรียบเทียบปรับแตกต่างไปจากที่
กาหนดไว้ในระเบียบได้ หรืออาจมีดุลยพินิจไม่ให้เปรียบเทียบปรับและให้ส่งเรื่องให้เจ้าพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดาเนินคดีต่อไป
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นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สอบถามว่า การ
เปรียบเทียบตามระเบียบการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีลักษณะเป็นจานวนครั้ง
ในการกระทาความผิดซ้าเดิมทุกฐานความผิดหรือไม่ และความผิดโดยทั่วไปที่พบคือเรื่องการนาซากสัตว์เข้าออก
ในประเทศใช่หรือไม่
นางสาวสุมาลี จาเริญ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ชี้แจงว่า เป็นจานวน ๔ ครั้ง ทุกฐานความผิด และการ
กระทาความผิดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการลักลอบนาซากสัตว์ที่ไม่ผ่านการตรวจผ่านด่านกักกันสัตว์
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า มีข้อสังเกตว่า
กรณีของการกระทาความผิดตามพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น มีลักษณะที่เป็นกิจกรรมทั่ว ๆ ไปที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ โดยมีการนาซากสัตว์นี้หมุนเวียนอยู่ในประเทศหรือนาเข้าออกจากประเทศ
ซึ่งก็จะมีลักษณะที่เป็นการกระทากิจกรรมเดิม ๆ ดังนั้น อาจคาดหมายได้ว่าจะพบการกระทาความผิดซ้าเดิม
บ่อยครั้ง
นายณรงค์ ศั กดิ์ สงวนปรางค์ ผู้ แทนกองกฎหมาย ส านักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข กล่ าวว่ า
เห็นด้วยกับผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นที่ควรมีการกาหนดโทษที่มีลักษณะที่มีความ
รุนแรงของโทษมากขึ้น ส่ว นที่มีการกาหนดเป็นขั้นไว้ตามจานวนครั้งการกระทาความผิดซ้าเดิมน่าจะเพื่อ
เป็นการช่วยในการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอานาจเปรียบเทียบในระดับหนึ่งก่อน แต่ควรจะมีการกาหนดให้สามารถ
ใช้ดุลยพินิจแตกต่างจากที่กาหนดไว้ในบัญชีอัตราเปรียบเทียบปรับแนบท้ายร่างนี้ได้ และขอสอบถามว่าในกรณี
การเปรียบเทียบปรับตามร่างนี้เป็นการเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการหรือเป็นการใช้อานาจโดยอธิบดี
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในประเด็นเรื่องผู้มีอานาจเปรียบเทียบ
ฐานอานาจจะอยู่ที่มาตรา ๕๗ แห่งพ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจะต้องเป็นโทษปรับสถานเดียวหรือมี
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี จึงจะอยู่ในหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจะออกเป็นระเบียบได้ โดยผู้มี
อานาจเปรียบเทียบคืออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย ซึ่งคาว่า “ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย” นี้จะต้องเป็นเฉพาะตัว
บุคคลหรือสามารถเป็นคณะบุคคลได้ด้วย ประเด็นนี้ขอให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาด้วย
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลางค์ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอบว่า เป็นได้ทั้ง
เฉพาะตัวบุคคลและคณะบุคคล
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่าวว่า สาหรับร่างอนุบัญญัตินี้ กาหนดให้
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นผู้มีอานาจเปรียบเทียบปรับ โดยผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายนี้เดิมไม่ได้มองในรูปของ
คณะกรรมการ เพราะไม่ได้มุ่งหมายที่จะลงโทษใคร เว้นแต่มีการฝ่าฝืนจริงๆ โดยมีหลักการสาคัญ คือ Prevent
Detect Respond ประกอบกับความจาเป็ นที่ต้องบังคับอาจไม่ได้เกิดขึ้น บ่อยครั้ง สาหรับผู้ที่อธิบดีมอบหมาย
ได้มีการพิจารณาแล้วว่าในส่วนกลาง จะเป็น รองอธิบดีหรือผู้อานวยการสานักที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของพื้นที่
จะเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดของแต่ละจังหวัด
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นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า
ในกรณีมอบหมายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดสามารถตั้งคณะกรรมการได้หรือไม่
และกรณีการเปรียบเทียบปรับต้องกาหนดหรือไม่ว่าต้องดูสถานที่เกิดเหตุว่าเกิดที่จังหวัดไหน และต้องเป็น
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดของจังหวัดนั้นเท่านั้นที่จะทาการเปรียบเทียบปรับได้หรือไม่ หรือส่วนกลางยังคง
มีอานาจเปรียบเทียบปรับได้ ถ้าจังหวัดไม่ดาเนินการเปรียบเทียบ
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า มีความเห็นสองประเด็น
คือ 1. ตามระเบียบข้อ ๗ เป็นการกาหนดให้ใช้ดุลยพินิจในการกาหนดโทษให้น้อยลงได้ แต่ไม่ได้กาหนดให้ใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ ในการเพิ่ ม โทษ จึ ง อาจมี ก ารขั ด กั น ของระเบี ย บกั บ การใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในการก าหนดโทษ
ให้ สู ง ขึ้น และตามความในมาตรา ๕๗ แห่ ง พ.ร.บ. โรคติด ต่อ พ.ศ. 2558 ได้ กาหนดให้ อธิ บดี มีอ านาจ
ทั่วราชอาณาจักร เพียงแต่ในทางปฏิบัติ อาจเป็นไปได้ยากที่ท่านจะใช้อานาจเองในทุกจังหวัด แต่ถ้าจังหวัด
ไม่ดาเนินการ ส่วนกลางก็น่าจะทาแทนได้ แต่อาจต้องมองในแง่ของความบกพร่องในการบริหาร ซึ่งอาจมีเรื่อง
วินัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า
จากประเด็นเรื่องการใช้ดุลยพินิจในการเพิ่มโทษ อาจจะต้องไปปรับถ้อยคาในข้อ ๗ เพื่อให้มีอานาจในการเพิ่ม
โทษลดโทษได้โ ดยถูกต้อง ส่ว นอีกประเด็นก็คือน่าจะเข้าใจตรงกันแล้วว่าอธิบดีมีอานาจในการดาเนินการ
เปรียบเทียบได้ทั่วทั้งราชอาณาจักรแต่ขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีที่จังหวัดไม่ดาเนินการเปรียบเทียบว่า หากพบว่า
มีกรณีที่จังหวัดไม่สามารถดาเนินการเปรียบเทียบได้ ควรให้จังหวัดรายงานมาที่กรมเพื่อให้กรมสามารถใช้
อานาจแทนได้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ เป็ นการละเว้นการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ เพราะอาจมีกรณีที่จังหวัด
ไม่สามารถเข้าไปดาเนินการได้ เนื่องจากผู้กระทาผิดเป็นผู้มีอิทธิพล หรือการกระทาผิดมีความเกี่ยวข้องโดยตรง
กับผู้มีอานาจเปรียบเทียบในระดับจังหวัด และหากสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับได้ก็จะเป็นการดี
เพราะจะเป็นการช่วยกลั่นกรองข้อมูลก่อนการใช้อานาจเปรียบเทียบปรับของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อีกทางหนึ่ง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในประเด็นคณะกรรมการเปรียบเทียบ
อาจจะต้องขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในประเด็นนี้ว่าการตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบเพื่อช่วยในการ
กลั่นกรองว่าควรเปรียบเทียบอย่างไร โดยหลักการแล้ว กรณีโรคติดต่อจะต้องดาเนินการโดยเร็ว ดังนั้น ถ้าหาก
การเปรียบเทียบต้องดาเนินในลักษณะที่เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบจะมีปัญหาก่อให้เกิดความ
ล่าช้าหรือไม่ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในกรณีที่ผู้ อยู่ใต้บังคับของกฎหมายเป็นผู้ เดินทางชาวต่างชาติ ซึ่งอาจไม่
ทันการณ์ต่อการดาเนินการทางกฎหมาย และผู้บริหารของกรมเห็นว่า ไม่อยากให้เป็นการเปรียบเทียบโดย
คณะกรรมการเนื่องจากกรณีที่ต้องเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ไม่น่าจะมีการฝ่าฝืน
เกิดขึ้นบ่อย และเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดาเนินการเปรียบเทียบ รวมทั้งการใช้อานาจในการสั่งการควรมี
ลั ก ษณะรวดเร็ ว และเฉี ย บขาด อี ก ทั้ ง หากมี ก ารตั้ ง คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บ ผู้ ที่ จ ะถู ก แต่ ง ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการเปรียบเทียบก็คงจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนั้นเอง ดังนั้น แม้ไม่มี
การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ยังสามารถใช้อานาจในการสั่งให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา ...
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ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของท่านได้อยู่แล้ว ประกอบกับเรื่องโรคเป็นสิ่งที่
เป็นความรู้เฉพาะทางจริงๆ ดังนั้น หากเป็นการดาเนินการในรูปของคณะกรรมการอาจจะทาให้เกิดความล่าช้า
ซึ่งจากที่เคยได้มีการพิจารณาร่วมกันมาแล้ว ก็มีข้อห่วงใยในกรณีผู้เดินทางผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ซึ่งต้องดาเนินการเปรียบเทียบให้ได้อย่างรวดเร็ว จึงควรกาหนดให้เป็นอานาจของตัวบุคคล แต่ไม่จาเป็นต้องมอบ
อานาจลงไปมากกว่าระดับจังหวัด กล่าวคือ ให้สายของการมอบอานาจไปสิ้นสุดที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ก็เพียงพอแล้ว
มติที่ประชุม
1. ให้ปรับแก้ชื่อของร่างระเบียบฯ โดยให้ใช้ข้อความว่า “ร่างระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. ....” แทน
2. ให้ปรับถ้อยคาในข้อ 8 เพื่อให้ครอบคลุมการพิจารณาใช้ดุลยพินิจ ทั้งในกรณีการเพิ่มโทษและการ
ลดโทษค่าปรับ
ผู้สรุปรายงานประชุม นายประจักษ์ ศรีประจันทร์
นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย
นางสาวจินตนา บุตรชน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

