รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2561
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ พินิจพงศ์ อาคาร 4 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค
________________________
รายชื่ออนุกรรมการที่มาประชุม
1. ร้อยตำรวจเอก พิเชษฐ์ คุ้มบัณฑิตย์
2. นำยภำคภูมิ ไชยปุรณะ
3. นำยวชิร รักขิตตธรรม
4. นำงสำวสุมำลี จำเริญ
5. นำยพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนำ
6. นำยปัญญำ ใบทอง
7. นำงอำริยำ กล่อมกลิ่นสุข
8. นำยแพทย์โรม บัวทอง
9. นำงสำวอังคณำ บริสุทธิ์
10. นำงสำวสุทธินีย์ มโนสมุทร

รองสำรวัตรฝ่ำยกฎหมำยและวินัย
อนุกรรมกำร
ผู้แทนสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
นิติกรชำนำญกำร
อนุกรรมกำร
ผู้แทนสำนักงบประมำณ
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมบัญชีกลำง
นิติกรชำนำญกำร
อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมปศุสัตว์
อนุกรรมกำร
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
นิติกรชำนำญกำร
อนุกรรมกำร
ผู้แทนกองกฎหมำย สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ
อนุกรรมกำร
ผู้แทนสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
นำยแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
อนุกรรมกำร
ผู้แทนสำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค
ผู้อำนวยกำรศูนย์กฎหมำย
อนุกรรมกำรและ
กรมควบคุมโรค
เลขำนุกำร
นิติกรปฏิบัติกำร
อนุกรรมกำรและ
ศูนย์กฎหมำย กรมควบคุมโรค
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร

รายชื่ออนุกรรมการที่ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น
1. นำยแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
2. ผู้แทนกรมสนธิสัญญำและกฎหมำย
3. ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นำยประจักษ์ ศรีประจันทร์
2. นำยทิวำกร ทิน่ำน

ประธำนอนุกรรมกำร

นิติกรปฏิบัติกำร
ศูนย์กฎหมำย กรมควบคุมโรค
นิติกรปฏิบัติกำร
ศูนย์กฎหมำย กรมควบคุมโรค
3. นำงสำวณัฐนรี ...
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3. นำงสำวณัฐนรี สถิตไพบูลย์
4. นำงสำวจินตนำ บุตรชน
5. นำงสำวเกศรำภรณ์ เวระนะ
6. นำยชำนนท์ แก้วเชื้อ
7. นำงสำวนิตยำ เครือเทศ
8. นำยประพันธ์ ชูชะรำ
9. นำงสำวกัลยพัฐ ทวีโคตร
10. นำงสำวกัณฐิกำ ถิ่นทิพย์
11. นำงสำวนิภำพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์

นิติกร
ศูนย์กฎหมำย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมำย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมำย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมำย กรมควบคุมโรค
นักจัดกำรงำนทั่วไป
ศูนย์กฎหมำย กรมควบคุมโรค
เจ้ำพนักงำนคอมพิวเตอร์
ศูนย์กฎหมำย กรมควบคุมโรค
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ศูนย์กฎหมำย กรมควบคุมโรค
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
สำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค
นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ
สำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ เนื่องจำกนำยแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธำนอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำย ติดภำรกิจด่วน จึงมอบหมำยให้ศูนย์กฎหมำย
ดำเนินกำรประชุมแทน ดังนั้นจึงขอเริ่มกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำย ครั้งที่ 1/2561 และพิจำรณำ
ไปตำมวำระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ จำกกำรประชุมคณะอนุกรรมกำร
ด้ำนกฎหมำย ครั้งที่ 9/2560 มีร่ำงอนุบัญญัติที่ค้ำงกำรพิจำรณำอยู่ ๒ ร่ำงคือ ร่ำงประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรสอบสวนโรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำด พ.ศ. .... และร่ำง
ระเบียบคณะกรรมกำรโรคติดต่อแห่งชำติ เรื่อง กำรเปรียบเทียบควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 พ.ศ. .... ซึ่งตำมควำมจำเป็ นเร่งด่วนในกำรออกอนุบัญญัติตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ร่ำงประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรสอบสวนโรคฯ เป็นร่ำงอนุบัญญัติ
ที่มีควำมจำเป็นเร่งด่วนในลำดับต้น ๆ เนื่องจำกต้องออกให้สอดคล้องและทันกำรณ์กับอนุบัญญัติอีก 2 ฉบับ
คือ ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรดำเนินกำรหรือออกคำสั่งของ
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... และประกำศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ในกำรเข้ำไปในพำหนะ อำคำร หรือสถำนที่ใดของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 โดยประกำศ
กรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรเข้ำไปในยำนพำหนะ อำคำร หรือสถำนที่ใดของ
เจ้ำพนักงำน ...
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เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 นั้น ได้ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเรียบร้อยแล้ว ส่วนประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรดำเนินกำรหรือออกคำสั่งของเจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... ท่ำนรัฐมนตรี ได้ลงนำมแล้ว และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอนำลงประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำต่อไป ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำร่ำงประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำร
สอบสวนโรคฯ เป็นร่ำงอนุบัญญัติที่มีควำมสำคัญ เพรำะถ้ำเกิดกำรระบำดของโรคระบำดหรือโรคติดต่ออันตรำย
เช่นเมอร์สหรืออีโบลำขึ้น กำรทีเ่ จ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อจะออกคำสั่งหรือเข้ำไปดำเนินกำรใดๆ ได้ จะต้อง
ดำเนินกำรสอบสวนโรคตำมมำตรำ 34 วรรคสอง กำรเข้ำไปในสถำนที่ตำมมำตรำ 45 และกำรดำเนินกำรหรือ
ออกคำสั่งตำมมำตรำ ๓๔ วรรคสำม ซึ่งแม้ว่ำอนุบัญญัติเหล่ำนี้ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ก็จะยัง
ไม่สำมำรถใช้ได้จริง เนื่องจำกร่ำงประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำร
สอบสวนโรคฯ ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งในกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำยครั้งที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกผู้แทน
ของส ำนั ก ระบำดวิท ยำติ ดภำรกิจ ไม่อำจเข้ำร่ว มประชุม ได้ ที่ ป ระชุม จึงได้ เลื่ อนกำรพิ จำรณำร่ำงประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรสอบสวนฯ. ดังกล่ำวออกไปก่อน แล้วเลื่อน
ร่ำงระเบียบคณะกรรมกำรโรคติดต่อแห่งชำติ เรื่อง กำรเปรียบเทียบควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. .... ขึ้นมำพิจำรณำแทน ดังนั้น ในกำรประชุมครั้งนี้จะกลับมำพิจำรณำร่ำงประกำศกระทรวง
สำธำรณสุ ข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรสอบสวนโรคฯ เพื่อให้ ร่ำงดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อย
รวมทั้งในส่วนของร่ำงระเบียบคณะกรรมกำรโรคติดต่อแห่งชำติ เรื่อง กำรเปรียบเทียบควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. .... ยังจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้ที่จะต้องไปบังคับใช้กฎหมำย ทั้งในส่วนของพื้นที่และ
ด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศ ดังนั้นจึงต้องมีข้อมูลที่ได้จำกสำนักระบำดวิทยำซึ่งกำกับดูแลพื้นที่และ
สำนักโรคติดต่อทั่วไปซึ่งกำกับ ดูแลด่ำนประกอบด้วย ซึ่งในกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำยครั้งที่
๙/๑๕๖๐ มีประเด็นว่ำ ๑. ในกรณีกำรแจ้ง จะต้องแจ้งเป็นรำยคนหรือรำยโรค จึงจะถือว่ำได้มีกำรแจ้งตำม
กฎหมำยแล้ว ๒. กรณีค่ำปรับไม่เกินสองหมื่นบำท ที่ประชุมมีควำมเห็นร่วมกันว่ำ กรณี กำรปรับบุคคลตำม
มำตรำ 31 (1) หรือ (4) อันได้แก่ กลุ่มประชำชนทั่วไปและสถำนประกอบกำร ควรจะมีควำมยืดหยุ่นมำกกว่ำ
กำรปรับบุคคลตำมมำตรำ 31 (2) หรือ (3) อันได้แก่ กลุ่มสถำนพยำบำลและห้อง Lab ซึ่งมีศักยภำพและ
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเพียงพอทีจ่ ะสำมำรถรำยงำนได้
มติที่ประชุม รับทรำบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2561
นางสาวอั งคณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กล่ ำวว่ ำ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรำยงำน
กำรประชุมครั้งที่ 9/2560 ซึ่งหำกมีข้อแก้ไขประกำรใด สำมำรถแจ้งมำยังฝ่ำยเลขำนุกำรเพื่อขอแก้ไขรำยงำน
กำรประชุมได้
มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ร่า งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวน
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. ....
นางสาวอั งคณา บริ สุ ทธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ กฎหมาย กล่ ำวว่ ำ จำกกำรประชุ มอนุ กรรมกำรด้ ำน
กฎหมำย ครั้งที่ 8/2560 ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขร่ำงประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไข ...
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เงื่อนไขในกำรสอบสวนโรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำด พ.ศ. .... 2 ส่วน คือ 1. แก้ข้อควำมในข้อ 1 จำกคำว่ำ
“...ทั้งนี้ ไม่เกิน...” เป็น “...ภำยใน...” 2. ในข้อ 2 ให้แยกเนื้อหำเป็นสองวรรคและแก้ข้อควำมจำก “...ที่พบผู้ที่
เป็ นหรื อมี เหตุ สงสั ยว่ำเป็ นโรคระบำด ทั้ งนี้ ไม่ เกิ นสี่ สิ บแปดชั่วโมงนั บแต่ พบผู้ ที่ เป็ นหรือมี เหตุ สงสั ยว่ำเป็ น
โรคระบำด” เป็ น “...ภำยในสี่ สิ บแปดชั่ วโมงที่ พบผู้ ที่ เป็ นหรือมีเหตุ สงสั ยว่ำเป็นโรคที่ อธิบดีกรมควบคุมโรค
ประกำศเป็นโรคระบำด” 3. เพิ่มควำมเชื่อมโยงของข้อ 3 กับข้อ 2 โดยเพิ่มข้อควำมในข้อ 3 ว่ำ “...หรืออธิบดี
กรมควบคุมโรคได้ประกำศยกเลิกประกำศตำมข้อ 2”
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ ตำมมำตรฐำนของ SRRT ในกำร
เข้ำสอบสวนโรคระบำด เจ้ำหน้ำที่ต้องดำเนินกำรภำยในยี่สิบสี่ชั่วโมง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่ำ ตำมข้อมูลที่ผู้แทนสำนักระบำดวิทยำ
แจ้งเป็นกรณีที่ปฏิบัติมำก่อนที่จะพัฒนำมำเป็นหน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 ซึ่ง “SRRT” มำจำกคำว่ำ “Surveillance and Rapid Response Team” หรือ “ทีมปฏิบัติกำร
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว” สำหรับข้อกำหนดที่ว่ำเจ้ำหน้ำที่จะต้องดำเนินกำรสอบสวนโรคภำยในสี่สิบแปดชั่วโมง
ในกรณีของโรคระบำดนั้น ถ้ำสำมำรถเข้ำไปดำเนินกำรได้เร็ว มำกเท่ำไหร่ก็ยิ่งดี แต่ต้องไม่ช้ำกว่ำที่กฎหมำย
กำหนด ส่วนกรณี ของโรคติดต่ออันตรำย เจ้ำหน้ำที่ จะต้องดำเนินกำรภำยในสิบสองชั่วโมง ทั้ งนี้ เนื่องจำก
มีประเด็นว่ำ หำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติเข้ำไปดำเนินกำรสอบสวนโรคไม่ทัน ตำมกำหนดเวลำดังกล่ำว อำจต้องรับ
ผิดฐำนปฏิบัติห น้ำที่โดยมิชอบหรือละเว้น กำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ จึงต้องมีควำมยืดหยุ่น ในเรื่องของเวลำให้ แก่
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติด้วย อย่ำงไรก็ดี ข้อ 2 วรรคสอง ของร่ำงอนุบัญญัตินี้ได้เน้นย้ำว่ำให้ดำเนินกำรสอบสวนโรค
ทันทีที่อำจทำได้ แต่ทั้งนี้ได้กำหนดเวลำไว้ไม่ให้เนิ่นช้ำกว่ำสี่สิบแปดชั่วโมง จึงขอสอบถำมผู้แทนสำนักระบำด
วิทยำว่ำในทำงปฏิบัติจะสำมำรถดำเนินกำรได้หรือไม่
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ สำหรับประเด็นนี้ไม่น่ำจะมี
ปัญหำทำงปฏิบัติ เพรำะจำกประสบกำรณ์ในกำรประเมินทีม SRRT ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทีมส่วนใหญ่ผ่ำน
และขอสอบถำมเพิ่ม เติมว่ำ สิ บ สองชั่ว โมงและสี่ สิ บ แปดชั่ว โมงที่ กำหนดไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 ตำมล ำดั บ
เป็นเรื่องกำรเข้ำไปดำเนินกำรสอบสวนโรคที่บังคับเฉพำะพื้นที่เท่ำนั้น ไม่เกี่ยวกับส่วนกลำงใช่หรือไม่
นางสาวอั งคณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กล่ ำวว่ ำ ควำมหมำยของค ำว่ำ “พื้ น ที่ ”
ตำมอนุบัญญัตินี้ขึ้นอยู่กับว่ำเจ้ำพนั กงำนควบคุมโรคติดต่อนั้น ๆ สังกัดรำชกำรส่วนใด ถ้ำเป็นเจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อสั งกัดรำชกำรส่ว นกลำง ก็จะมีเขตอำนำจครอบคลุมทั้งประเทศ แต่ถ้ำ สั งกัดเฉพำะพื้น ที่
จังหวัด ก็จะมีเขตอำนำจครอบคลุมเฉพำะในจังหวัดเท่ำนั้น ดังนั้น เมื่อพิจำรณำเงื่อนไขและเงื่อนเวลำตำม
ข้อ 1 แล้ว เห็นว่ำ เป็นกรณีที่ใช้บังคับกับพื้นที่ทั้งประเทศ ซึ่งสำหรับกรณีเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อสังกัด
รำชกำรส่วนกลำง หำกไม่สำมำรถเข้ำไปดำเนินกำรสอบสวนโรคได้ทันตำมเวลำที่กำหนดไว้ก็จะมีควำมผิ ด
จึงขอสอบถำมผู้แทนสำนักระบำดวิทยำว่ำส่วนนี้จะสอดคล้องกับกำรปฏิบัติในปัจจุบัน หรือจะมีผลกระทบอะไร
หรือไม่
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ ไม่น่ำจะมีผลกระทบอะไร
เนื่ องจำกมำตรฐำนที่ใช้ป ฏิบั ติงำนของทีม SRRT ในปัจจุบันเป็นมำตรฐำนที่สูงกว่ำ เพียงแต่ ในมุม มองของ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงำน SRRT จะไม่ มี ก ำรปรั บ ลดมำตรฐำนให้ ส อดคล้ องกั บ กฎหมำย เนื่ อ งจำกเห็ น ว่ำ เป็ น กำร
ดำเนินกำรด้วยมำตรฐำนที่สูงกว่ำ
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้ อานวยการศู น ย์กฎหมาย กล่ ำวว่ำ ในกำรประชุม คณะอนุกรรมกำร
ด้ำนกฎหมำย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ผู้อำนวยกำรสำนักระบำดวิทยำได้เข้ำร่วมกำรประชุมด้วย และคณะอนุกรรมกำร
ด้ำนกฎหมำย ...
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ด้ ำ นกฎหมำยมอบประเด็ น ให้ ส ำนั ก ระบำดวิ ท ยำพิ จ ำรณำ 2 ประเด็ น คื อ 1. ควำมหมำยของค ำว่ ำ
“กำรสอบสวนโรคแล้วเสร็จ” ตำมควำมเข้ำใจของผู้ร่ำงและผู้ปฏิบัตินั้นถูกต้อ งตรงกันหรือไม่ เนื่องจำกตำมที่
ผู้อำนำยกำรส ำนั กระบำดวิทยำได้ชี้แจงในที่ป ระชุม คำว่ำ “แล้ วเสร็จ ” ตำมควำมหมำยของผู้ป ฏิบัติจะมี
ลักษณะเป็น level หรือมีกำรรำยงำนเป็นระยะ ๆ ไม่ใช่ว่ำดำเนินกำรสอบสวนโรคเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงรำยงำน
กล่ำวคือ เมื่อดำเนินกำรสอบสวนโรคแล้วเสร็จแต่ละขั้นตอนหรือแล้วเสร็จในแต่ละวัน ก็จะต้องมีกำรรำยงำน
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้ นทรำบ 2. แบบรำยงำนกำรสอบสวนโรค ซึ่ง ที่ประชุมได้สอบถำมว่ำมีแบบ
รำยงำนกำรสอบสวนโรคหรือไม่ โดยอำจแยกเป็นแบบที่ใช้ในกำรรำยงำนโรคติดต่ออันตรำย โรคระบำด หรือ
อำจแยกตำมรำยโรค ดังนั้น ในกำรประชุมครั้งนี้ จึงขอให้ ผู้แทนสำนักระบำดวิทยำอธิบำยลักษณะของกำร
ปฏิบั ติงำนจริงให้คณะอนุกรรมกำรทรำบในรำยละเอียดเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ โดยเฉพำะรำยละเอียด
เกี่ยวกับกำรลงไปสอบสวนโรคว่ำในปัจจุบันเรำต้องรำยงำนไปที่ใคร โดยวิธีกำรใด และภำยในระยะเวลำเท่ำใด
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ ในปัจจุบันจะมีแบบสอบสวน
ผู้ป่วยเฉพำะรำยแยกตำมรำยโรค เช่น แบบสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้ำ ซึ่งจะมีแบบฟอร์มว่ำควรจะถำมประเด็นใด
ควรจะเก็บข้อมูลอะไรบ้ำง มีนิยำมของผู้ป่วยสงสัยและผู้ป่วยยืนยัน ว่ำอย่ำงไร เป็นต้น นอกจำกนี้ จะมีคู่มือ
แนวทำงปฏิบัติสำหรับแต่ละรำยโรคด้วย ส่วนวิธีกำรดำเนินกำรสอบสวนโรค ในวันแรกที่ลงไปสอบสวนโรค
เมื่อสอบสวนโรคแล้วเสร็จ ก็จะต้องมีกำรรำยงำนเบื้องต้นต่อผู้บังคับบัญชำ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวเรียกว่ำรำยงำน
กำรสอบสวนโรคเบื้ องต้น เพื่อให้ ได้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้ป่วยยืนยัน ผู้ป่วยสงสัย ผู้สัมผัสโรค มีกำรรักษำ
อย่ำงไรบ้ำง และอำกำรของผู้ป่วยในขณะนี้เป็นอย่ำงไร ส่วนเมื่อมีกำรดำเนินกำรสอบสวนโรคแล้วเสร็จสมบูรณ์
ซึ่งตำมปกติต้องรอผล lab ยืนยันก่อน จึงต้องมีรำยงำนสรุปอีกครั้งหนึ่ง เรียกว่ำ final report กล่ำวโดยสรุป
คือ เมื่อมีกำรลงดำเนินกำรสอบสวนโรค ก็จะต้องมีรำยงำนกำรสอบสวนโรคเบื้องต้นก่อนภำยในยี่สิบสี่ชั่วโมง
ไม่ว่ำจะเป็นกำรเข้ำไปดำเนินกำรสอบสวนโรคของสำนักระบำดวิทยำเองหรือเป็น กำรเข้ำไปสอบสวนโรคของ
หน่วยในระดับอื่น ๆ โดยในรำยงำนจะต้องมีข้อสรุปเพื่อแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ นั่นคือภำยในยี่สิบสี่ชั่วโมงจะต้องมีกำร
รำยงำนเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ และมีประเด็น สอบถำมเพิ่มเติมว่ำ ถ้ำเป็นกรณีทีมในพื้นที่ระดับอำเภอ
เข้ำไปสอบสวนโรค รำยงำนเบื้องต้นจะต้องส่งไปถึงใครบ้ำง
นางสาวนิ ภาพรรณ สฤษดิ์ อภิ รั กษ์ ผู้ แทนส านั กระบาดวิทยา กล่ ำวว่ำ ในกรณี ที ม SRRT.จะต้อ ง
รำยงำนไปยังหัวหน้ำทีม SRRT และงำนระบำดวิทยำ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด รวม 2 ที่
นางสาวอั งคณา บริ สุ ทธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ กฎหมาย สอบถำมว่ ำ เมื่ อ รำยงำนมำที่ จั งหวั ด แล้ ว
ได้รำยงำนต่อไปในระดับที่สูงกว่ำนี้อีกหรือไม่ เช่น รำยงำนต่อมำทีก่ รมควบคุมโรค
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ ขึ้นอยู่กับว่ำเป็นโรคอะไร เช่น
กรณีโรคไข้เลือดออกและมีผู้ป่วยเพียงรำยเดียวโดยไม่มีอำกำรที่รุนแรง ขั้นตอนกำรรำยงำนอำจจบลงในระดับ
จังหวัดโดยไม่ได้มีกำรรำยงำนมำที่ส่วนกลำงแต่อย่ำงใด แต่ถ้ำเป็นไข้เลือดออกและมีผู้ป่วยเสียชีวิต ก็อำจมีกำร
รำยงำนเข้ำมำที่กรม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่ำเป็นกำรสอบสวนโรคในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับเขต ซึ่งจะ
เป็นตัวกำหนดว่ำจะต้องดำเนินกำรอย่ำงไรต่อไปด้วย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ เรำมีเกณฑ์ไว้ให้ ระดับอำเภอหรือ
ระดับจังหวัดใช้เป็น เกณฑ์ในกำรปฏิบัติว่ำถ้ำมีสถำนกำรณ์แบบใด จะต้องรำยงำนไปถึงใคร หรือหน่วยงำน
ใดบ้ำง หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รำยงำน
นำงสำว ....
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นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ กรณีทีม SRRT ระดับจังหวัด
ต้องรำยงำนไปที่น ำยแพทย์ ส ำธำรณสุ ข จังหวัด ถ้ำเป็น ทีม SRRT ระดับ อำเภอ ก็ต้องรำยงำนไปที่ หั วหน้ ำ
ทีมระดับ อำเภอ แต่ถ้ำเป็ น โรคที่ส ำคัญ ที่ จะต้องแจ้งมำที่ส่ วนกลำง เช่น กรณี diarrhea ซึ่งเกิดขึ้นในพื้น ที่
จังหวัดนครปฐม ณ ขณะนี้ ต้องมีกำรแจ้งเข้ำมำที่ส่วนกลำงด้วย
นางสาวอั งคณา บริ สุท ธิ์ ผู้ อานวยการศูน ย์ก ฎหมาย สอบถำมว่ำเรำมี เกณฑ์ กำหนดไว้ให้ พื้ น ที่
ว่ำกรณีใดต้องแจ้งหรือไม่ต้องแจ้งอย่ำงชัดเจนใช่หรือไม่
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา ตอบว่ำ มีเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย สอบถำมว่ำ เกณฑ์นี้ออกโดยสำนักระบำดวิทยำ
ใช่หรือไม่
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา ชี้แจงว่ำ เป็นเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนัก
ระบำดวิทยำ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย สอบถำมว่ำ เกณฑ์นี้ได้ผ่ำนกำรรับรองของ
กระทรวงสำธำรณสุ ข หรื อ ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข หรื อ เป็ น กำรสั่ งกำรโดยปลั ด กระทรวง
สำธำรณสุขจนถึงระดับทีม SRRT หรือเป็นเกณฑ์ตำมมำตรฐำนของทีม SRRT
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา ตอบว่ำ เป็นมำตรฐำนของทีม SRRT
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ เพื่อให้กำรนำร่ำงอนุบัญญัตินี้ ไปใช้
ในกำรปฏิ บั ติ งำนของเจ้ ำหน้ ำที่ ส อดคล้ อ งกับ กำรปฏิ บัติ งำนจริงและไม่ขัด กับ แนวปฏิ บั ติเดิม ที่ เคยปฏิ บั ติ
ทีม SRRT มีกำรกำหนดมำตรฐำนทีมและพัฒนำเรื่อยมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมำ เริ่มจำกกรอบภำรกิจของ
กรมควบคุมโรคซึ่งผู้บริหำรกรมควบคุมโรคเล็งเห็นว่ำ จะต้องมีทีมทีมหนึ่งที่ทำหน้ำที่เข้ำไปดูว่ำเกิดเหตุกำรณ์
อะไรขึ้น และต้องเป็นทีมที่มีศักยภำพในกำรลงพื้นที่ปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว ต่อมำได้มีกำรผ่องถ่ำยภำรกิจ
ดังกล่ำวจำกระดับกรมขึ้นไปในระดับกระทรวง ซึ่งในสมัยนั้นผู้บริหำรกระทรวงเห็นด้วยกับแนวคิดนี้และได้มี
กำรผ่องถ่ำยนโยบำยดังกล่ำวนี้ลงไปในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ โดยได้นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัด ขณะเดียวกัน
ก็ มี ก ำรพั ฒ นำมำตรฐำนของที ม ขึ้ น มำเรื่ อ ย ๆ ซึ่ งพบว่ ำ เมื่ อ มี ก ำรท ำงำนจริ งแล้ ว เกิ ด เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ประเทศชำติ โดยมีบทบำทในกำรเข้ำไปช่วยประชำชนป้องกันและควบคุมโรคได้จริง จึงได้ถูกพัฒนำมำเรื่อย ๆ
จนมีกำรกำหนดมำตรฐำนทีม มีเกณฑ์ว่ำทีมควรจะเป็นอย่ำงไร ประกอบด้วยใครบ้ำง ควำมพร้อมของทีม ควำม
เชี่ยวชำญของทีมแต่ละระดับจะต้องอยู่ในระดับใดบ้ำง โดยเริ่มจำกทีมระดับส่วนกลำง เขต จังหวัด อำเภอ และ
ระดั บ ต ำบล และเมื่ อมี พระรำชบั ญญั ติ โรคติ ดต่ อ พ.ศ. 2558 ที ม SRRT เดิ มนี้ จึ ง ต้ อ งเข้ ำ มำมี บ ทบำทตำม
พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และเป็นจุดเริ่มต้นของกำรก่อกำเนิดหน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อ
ตำมควำมในมำตรำ 36 แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต่อมำเกิดประเด็นคำถำมขึ้นมำว่ำจะต้อง
ยุบทีม SRRT หรือไม่ ซึ่งก็ได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วว่ำ ทีม SRRT จะไม่ถูกยุบ เนื่องจำกทีม SRRT ไม่ได้มีบทบำท
เพี ย งกำรสอบสวนโรคติ ด ต่ อเท่ ำนั้ น แต่ ยังมี ค วำมรับ ผิ ด ชอบครอบคลุ ม ไปถึ งทุ ก สถำนกำรณ์ ที่ ก ระทรวง
สำธำรณสุขจะต้องเข้ำไปดำเนินกำร เช่น กรณีของกำรเกิดอุบัติเหตุ ซึ่ง SRRT ก็ต้องออกไปดำเนินกำรสอบสวน
ว่ำเกิดอะไรขึ้น รวมถึงกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ บ่อขยะเกิดกลิ่นเหม็น เป็นต้น กระทรวงจึงได้วำงหลักเกณฑ์ไว้ว่ำ
ถ้ำเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกรอบ SRRT เดิม ก็เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ ของทีม SRRT เว้นแต่ในกรณีที่เป็นกำร
ดำเนินกำรที่เกี่ยวกับโรคติดต่อ จึงจะเป็นกำรเข้ำไปดำเนินกำรของหน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
ส่วนวิธีกำร ...
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ส่วนวิธีกำรทำงำนของทีม SRRT จะมีกำรกำหนดเกณฑ์ มำตรฐำน และกำรประเมินมำตรฐำนทีม รวมถึงกำรให้
ขวัญกำลังใจแก่ทีมที่มีผลกำรปฏิบัติดีเด่น ซึ่งจะเป็นไปตำมหลักของพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ทั้งนี้ อำจจะมีกรณีที่หนังสือสั่งกำรหรือหนังสือที่เป็นทำงกำรถูกส่งไปภำยหลังได้ หำกมี
ควำมจ ำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งปกป้ อ งคุ้ ม ครองประชำชน ดั งนั้ น เมื่อ ส ำนั ก ระบำดวิท ยำออกเกณฑ์ ม ำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนแล้ว ทีม SRRT ในฐำนะผู้ปฏิบัติก็จะปรับตำมเกณฑ์ของสำนักระบำดทันที ดังนั้น สำหรับกำรทำงำน
ของ SRRT อำจจะไม่มีหนังสือสั่งกำรที่เป็นทำงกำร แต่อำจจะอยู่ในรูปของเกณฑ์หรืออยู่ในเวทีชี้แจง
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ กำรปรับปรุงมำตรฐำน SRRT
จะดำเนิ น กำรปรับ ปรุงทุก ๆ สำมถึงสี่ ปี และกำรปรับ ปรุงแต่ล ะครั้งก็จะต้องมีกำรรับ ฟังควำมคิดเห็ นของ
เครือข่ำยด้วย ไม่ใช่แต่เพียงส่วนกลำงเป็นคนปรับ ส่วนกำรประเมินมำตรฐำนทีมจะเป็นกำรประเมินโดยเขต
เป็นหลัก เว้นแต่ทีมที่ผ่ำนเกณฑ์ในระดับดีสองครั้งติดต่อกัน ส่วนกลำงถึงจะลงไปประเมินเพิ่มเติมเพื่อพิจำรณำ
ว่ำเข้ำเกณฑ์ดีเยี่ยมหรือไม่ กล่ำวโดยสรุป คือลักษณะกำรทำงำนของ SRRT จะมีลักษณะที่มีกำรกำหนดตัวชี้วัด
ให้ต้องปฏิบัติ มำกกว่ำที่จะถูกบังคับด้วยกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม เห็นว่ำกำรมีกฎหมำยเข้ำมำเกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนจะช่วยทำให้กำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยเฉพำะในกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ ตำมร่ำงประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธีก ำร และเงื่อ นไขในกำรสอบสวนโรคติ ด ต่ อ อั น ตรำยหรือ โรคระบำด พ.ศ. .... ข้ อ 3
กำรดำเนินกำรสอบสวนโรคติดต่ออันตรำยตำมข้อ 1 และกำรสอบสวนโรคระบำดตำมข้อ 2 ซึ่งเจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อต้องทำกำรสอบสวนโรคร่วมกับ หน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อต่อเนื่องไปจนกว่ำโรค
จะสงบ ซึ่งเมื่อเชื่อมกั บมำตรำ 5 ที่ว่ำ เมื่อดำเนินกำรสอบสวนโรคแล้วเสร็จ เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
จะต้องจัดทำสรุป รำยงำนกำรสอบสวนโรค และรำยงำนไปยังคณะกรรมกำรจังหวัด และให้ คณะกรรมกำร
จังหวัดรำยงำนมำที่กรมควบคุมโรคตำมลำดับ ซึ่งมีประเด็นสำคัญว่ำ “สอบสวนโรคแล้วเสร็จ” ในทำงวิชำกำร
มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร เมื่อใด และจะต้องรำยงำนกำรสอบสวนโรคดังกล่ำวตอนไหน กี่ครั้ง มีขั้นตอนอะไรบ้ำง
ที่จะต้องรำยงำน ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้เป็นสิ่งที่ต้องขอควำมชัดเจนจำกผู้ปฏิบัติ รวมถึงหำกบัญญัติกฎหมำยไว้ตำม
ควำมในข้อ 5 ของร่ ำงประกำศนี้ จะมีผ ลกระทบอะไรบ้ำงเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทำงปฏิ บัติ ที่เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติใช้เป็นเกณฑ์ในกำรปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา สอบถำมว่ำ เรื่องที่เรำกำลังพิจำรณำนี้
เป็นกรณีเฉพำะโรคติดต่ออันตรำยและโรคระบำดเท่ำนั้นใช่หรือ ไม่ ซึ่งถือว่ำเป็นกรณีของโรคที่ มีควำมรุนแรง
เมื่อเปรีย บเทีย บกับ โรคติดต่อทั่ว ไป ซึ่งในทำงปฏิบั ติตำมมำตรฐำนของ SRRT โรคติดต่อทั่วไปก็ต้องมีกำร
รำยงำนเบื้ องต้นภำยในยี่สิบ สี่ชั่ว โมงอยู่แล้ว จึงคิดว่ำในทำงปฏิบัติ ไม่น่ำจะมีปัญหำอะไร ส่วนเรื่องของกำร
สอบสวนโรคจนแล้วเสร็จนี้ จะถือว่ำแล้วเสร็จจริง ๆ ต่อเมื่อโรคสงบแล้ว ซึ่งจะต้องมีกำรสรุปรำยงำนเพื่อแจ้ง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งเรียกว่ำ Final Report ในอดีตเคยกำหนดเวลำในกำรส่งสรุปรำยงำน Final Report
ไว้ที่ สิ บห้ ำวัน แต่ ปั จจุ บั นพบว่ำกำหนดเวลำดังกล่ ำวใช้ไม่ได้ แล้ ว เนื่องจำกผล lab บำงตั วอำจจะออกไม่ทั น
ในสิบห้ำวัน จึงไม่อำจกำหนดเวลำที่แน่นอนได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ เนื่องจำกกำรจัดทำ Final Report
แต่ละโรคใช้เวลำที่ไม่เท่ำกัน แต่ละโรคมีหลักเกณฑ์ทำงวิชำกำรกำหนดคำว่ำ “โรคสงบ” แยกเป็นรำยโรคอยู่แล้ว
หรือขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่
นำงสำว …
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นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ ในแง่ของทำงวิชำกำร คำว่ำ
“โรคสงบ” คือ หลังกำรค้นพบผู้ป่วยรำยสุดท้ำยและสำมำรถคุมโรคได้ภ ำยใน 2 nd generation โดยไม่พบ
ผู้ป่วยเพิ่มอีก
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ แต่ละโรคจะมีจุด Final ไม่เหมือนกัน
ยกตัวอย่ำงเช่น เมอร์ส อีโบลำ อหิวำตกโรค ไข้เลือดออก มีจุด Final ที่แตกต่ำงกัน
นางสาวกัณ ฐิกา ถิ่นทิพย์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ แต่ละรำยโรคจะมีควำมแตกต่ำงกัน
แต่มีหลักกำรที่ใช้ในกำรพิจำรณำคือจะต้องไม่มีกำรค้นพบผู้ป่วยเพิ่มเติมในช่วงระยะฟักตัวสูงสุดของโรคแต่ละโรค
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ เรำใช้ระยะฟักตัวสูงสุด ของแต่ละโรค
เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำว่ำโรคสงบแล้วหรือยัง ซึ่งแต่ละโรคจะมีระยะฟักตัวสูงสุดไม่เท่ำกัน หรือมีหลักเกณฑ์
อื่นที่ใช้ในกำรพิจำรณำอีก เพรำะถ้ำไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนอำจก่อให้เกิดปัญหำในทำงปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่ได้
เพรำะแต่ละคนเข้ำใจควำมหมำยของคำว่ำ “แล้ วเสร็จ ” ไม่เหมือนกัน ซึ่งก็จะก่อให้ เกิดควำมลั กลั่นกันได้
ว่ำทำไมพื้นที่นี้ถึงรำยงำน แต่อีกพื้นที่ไม่รำยงำน รวมถึงอำจมีผลต่อควำมเข้ำใจว่ำจะต้องรำยงำนในช่วงเวลำใด
ซึ่งอำจไม่เหมือนกันได้
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ สอบถำมว่ำ กรณีกำรกำหนดว่ำแล้วเสร็จ ในทำง
ปฏิบัติที่ผ่ำนมำใครเป็นคนชี้ว่ำกรณีนี้แล้วเสร็จแล้ว เพรำะเท่ำที่ฟังจำกท่ำนผู้แทนสำนักระบำดวิทยำเหมือนกับ
ว่ำเป็นกำรพิจำรณำตำมสถำนกำรณ์ แต่ในกรณี ตำมกฎหมำยนี้ควรจะมีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ใช้อำนำจในกำรชี้ว่ำ
กรณีนี้แล้วเสร็จแล้ว
นางสาวนิภ าพรรณ สฤษดิ์ อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา ตอบว่ำ หั วหน้ำทีม SRRT เป็นผู้ ชี้
นางสาวอั งคณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย สอบถำมว่ ำ หั ว หน้ ำ ที ม ในระดั บ ใดบ้ ำ ง
ที่สำมำรถชี้ได้ว่ำกำรสอบสวนโรคแล้วเสร็จ
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา ตอบว่ำ หัวหน้ำทีมที่เข้ำไปสอบสวนโรค
ในทุกระดับสำมำรถชี้ได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย สอบถำมว่ำ แล้วมีกรณีที่ เมื่อรำยงำนขึ้นไปที่
งำนระบำดวิทยำ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด แล้วนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสั่งกำรลงมำว่ำกำรสอบสวนโรค
ยังไม่แล้วเสร็จและให้ดำเนินกำรสอบสวนโรคต่อไปหรือไม่
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา ตอบว่ำ มีบ้ำงเป็นบำงครั้ง
นางสาวกัณ ฐิกา ถิ่น ทิพย์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ จำเป็นต้องมีกำรพิจำรณำหลำย ๆ
criteria ในกำรประเมินสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ซึ่งนอกจำกกำรพิจำรณำจำกผู้ป่วยรำยสุดท้ำยแล้ว บำงเหตุกำรณ์
อำจมีสิ่งอื่นที่บ่งชี้ว่ำจะมีกำรเกิดกำรระบำดต่อไปได้อีก เช่น กำรระบำดของไข้หวัดใหญ่ในค่ำยทหำร ซึ่งแม้ว่ำจะ
สำมำรถควบคุ ม โรคได้ แ ล้ ว แต่ ใ นรอบเดื อ นถั ด ไป หำกมี ท หำรเกณฑ์ ผ ลั ด ใหม่ เ ข้ ำ มำในค่ ำ ยทหำร
ก็อำจคำดกำรณ์ได้ว่ำจะมีกำรระบำดเกิดขึ้นอีกได้ ซึ่งต้องมีกำรเฝ้ำระวังต่อเนื่องออกไปอีก ทำให้ยังไม่อำจสรุป
รำยงำน Final Report ได้ในขณะนั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำและควำมเห็นของผู้เชี่ ยวชำญร่วมกับกำร
ตัดสินใจว่ำกระบวนกำรสอบสวนและเฝ้ำระวังโรคดังกล่ำวเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยัง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่ ำวว่ำ นั่นคือเรำต้องพิจำรณำกำรสิ้ นสุ ด
ของกำรระบำดแต่ ล ะรอบ กรณี เป็ น กำรระบำดรอบใหม่ ก็ ย่ อ มต้ อ งแยกออกมำเป็ น อี ก รอบแยกต่ ำงหำก
แต่ประเด็นคือ ถ้ำมีสถำนกำรณ์กำรระบำดเกิดขึ้น เรำจะต้องเข้ำไปดำเนินกำรสอบสวนโรคจนแล้วเสร็จ ซึ่งคำว่ำ
“แล้วเสร็จ” จะถือว่ำแล้วเสร็จเมื่อใดและมีเกณฑ์อะไร ถ้ำสถำนกำรณ์สงบแล้ว ใครจะเป็นคนชี้ว่ำแล้วเสร็จ
เช่น ...
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เช่น กรณีทีม SRRT เข้ำไปสอบสวนโรคและรำยงำนกำรสอบสวนโรคเบื้องต้นไปที่งำนระบำดวิทยำ สำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด ใครเป็นคนชี้ว่ำงำนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และอีกประเด็น คือ
จะต้องรำยงำนมำที่กรมควบคุมโรคต่อหรือไม่ และถ้ำรำยงำนมำที่งำนระบำดวิทยำแล้วนำยแพทย์สำธำรณสุข
จังหวัดมีคำสั่งลงไปว่ำให้ดำเนินกำรสอบสวนโรคต่อ ทีม SRRT ต้องลงไปสอบสวนโรคต่อใช่หรือไม่
นางสาวกัณ ฐิกา ถิ่นทิพย์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ ขอยกตัวอย่ำงกำรเข้ำไปดำเนินกำร
สอบสวนโรคกรณีโรคตับ อักเสบเอ ซึ่งเมื่อเรำตรวจพบว่ำมีกำรปนเปื้อนเชื้อในส่วนของกำรผลิตของโรงงำน
น้ ำแข็ง ถ้ ำหำกท ำได้ก็ควรจะมีคำสั่ งให้ ปิ ดโรงงำน ซึ่งถ้ำข้อเท็ จจริงมี เพียงเท่ ำนี้ ก็ถือว่ำเสร็จสิ้ นกระบวนกำร
สอบสวนโรคและสำมำรถสรุป Final Report ได้แล้ว แต่ถ้ำพบว่ำโรงงำนดังกล่ำวมีกำรลักลอบผลิตทำให้พบ
ผู้ป่วยเพิ่มเติมขึ้นมำอีก จึงทำให้ไม่อำจที่จะสรุปรำยงำน Final Report ได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย สอบถำมว่ำ ถ้ำไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำมีกำร
ลักลอบผลิต อยำกทรำบว่ำในกรณีนี้นำยแพทย์สำธำรณสุข จังหวัดสำมำรถมีข้อสั่งกำรแตกต่ำงไปจำกดุลยพินิจ
ของหัวหน้ำทีมที่ทำกำรสอบสวนโรคว่ำกำรสอบสวนโรคยังไม่แล้วเสร็จและให้กลับไปสอบสวนโรคต่อได้หรือไม่
นางสาวกัณฐิกา ถิ่นทิพย์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา ชี้แจงว่ำ โดยปกติกำรจะถือว่ำโรคสงบแล้วจะยึด
หลักที่ว่ำ ภำยหลังที่มีกำรรำยงำนผู้ป่วยรำยสุดท้ำยแล้ว จะต้องนับระยะเวลำต่อไปอีกไม่น้อยกว่ำสองเท่ำของ
ระยะฟักตัวของโรคโดยไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมอีก จึงจะถือว่ำโรคสงบแล้วและสำมำรถสรุปรำยงำน Final Report ได้
นั่นคือตรำบใดที่ยังมีผู้ป่วยรำยใหม่เกิดขึ้น ก็ยังถือว่ำโรคสงบไม่ได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ ประเด็นที่ จะขอคำตอบคือ ในทำง
วิชำกำรมีหลักกำรดังที่ผู้แทนสำนักระบำดวิทยำได้กล่ำวมำ แต่ว่ำจุดตัดสินใจว่ำโรคสงบแล้วอยู่ที่ใคร ใครเป็น
คนชี้หรือตัดสินใจตรงนี้ และหำกตำมหลักวิชำกำรที่ว่ำภำยหลังกำรพบผู้ป่วยรำยสุดท้ำยแล้วเป็นระยะเวลำ
ไม่ น้ อ ยกว่ำสองช่ ว งระยะฟั กตั ว ไม่ พ บผู้ ป่ ว ยเพิ่ ม เติม อี ก และได้ รำยงำนไปที่ งำนระบำดวิ ท ยำ ส ำนั กงำน
สำธำรณสุขจังหวัด นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสำมำรถมีคำสั่งให้ดำเนินกำรสอบสวนโรคเพิ่มเติมต่อไปอีก
ได้หรือไม่
นางสาวกัณฐิกา ถิ่นทิพย์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ ถ้ำไม่มีเหตุกำรณ์อะไรอีกกำรสอบสวนโรค
ก็จบเพียงเท่ำนั้น แต่ถ้ำมีเหตุอื่นเกิดขึ้น อีก เช่น กรณีกำรลักลอบผลิตของโรงน้ำแข็ง ผู้บริหำรก็จะมีคำสั่งให้
ลงไปติดตำม ไปสอบสวนโรคต่อไปอีกได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ แสดงว่ำทำงปฏิบัติในปัจจุบันของทีม
SRRT ไม่ได้มีกำรเขียนระบุไว้อย่ำงชัดเจนว่ำใครเป็นผู้มีอำนำจในกำรชี้ว่ำกำรสอบสวนโรคแล้วเสร็จสมบูรณ์
แต่มีกำรวำงหลักเกณฑ์ในทำงวิชำกำรไว้ว่ำจะพิจำรณำได้อย่ำงไรว่ำโรคสงบแล้ว และตอนนี้กฎหมำยก็จะมำ
กำหนดว่ำใครจะเป็นคนชี้ว่ำโรคกำลังระบำดหรือว่ำโรคสงบแล้ว ซึ่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ได้วำงหลักไว้ว่ำกำรประกำศโรคระบำดหรือยกเลิกเป็นอำนำจของอธิบดีกรมควบคุม โรค แต่ก็ต้องมีกำรวำง
จุดจัดกำรเป็นจุด ๆ ในแต่ละระดับไว้ด้วย ซึ่งถ้ำนำวิธีปฏิบัติงำนของทีม SRRT มำปรับเข้ำกับกฎหมำย ซึ่งจะมำ
เป็นเนื้อหำของข้อ 5 ของร่ำงฯ โดยกำหนดให้ในกำรรำยงำนกำรสอบสวนโรคจะต้องรำยงำนไปที่คณะกรรมกำร
โรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุ งเทพมหำนคร แล้วคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดหรือ
คณะกรรมกำรโรคติดต่ อกรุงเทพมหำนครจะต้ องรำยงำนต่อมำยังกรมควบคุมโรค ซึ่ง อำจเกิดประเด็น ว่ำ
ถ้ำรำยงำนมำที่คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดแล้ว คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดพิจำรณำแล้วเห็นว่ำโรค
ยังไม่สงบ หรือข้อมูลยังไม่เพียงพอ จะมีคำสั่งให้ทีมสอบสวนโรคในพื้นที่ทำกำรสอบสวนโรคเพิ่มเติมโดยที่ยังไม่
รำยงำนมำที่กรมควบคุมโรคจะทำได้หรือไม่ หรือกรณีผ่ ำนคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด และรำยงำนมำที่
กรมควบคุมโรค …
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กรมควบคุมโรคแล้ว เมื่อกรมควบคุมโรคพิจำรณำแล้วเห็นว่ำโรคยังไม่แล้วสงบ หรือข้อมูลยังไม่เพียงพอ จะสั่ง
ให้ดำเนินกำรสอบสวนโรคเพิ่มเติมต่อไปได้หรือไม่ จึงเป็นที่มำของคำถำมว่ำในปัจจุบันนี้ทำอย่ำงไร เพื่อที่จะได้
ร่ำงกฎหมำยที่จะช่วยให้กำรทำงำนของผู้ปฏิบัติดีขึ้น คล่องตัวขึ้น หรืออำจทำให้ เห็นภำพชัดขึ้นว่ำจะกลำยเป็น
ปัญหำต่อกำรปฏิบัติงำนหรือไม่
นายปั ญ ญา ใบทอง ผู้ แ ทนกองกฎหมาย ส านั กงานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กล่ ำวว่ำ สิ่ งที่
อนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำยอยำกทรำบ คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติในปัจจุบัน เพื่อที่จะได้นำมำปรับแก้ไข
กฎหมำย เพรำะกฎหมำยที่ออกไปก็จะมีผลกระทบต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนโดยตรง และมีควำมเห็นว่ำ หำกจะ
มองว่ำกำรสอบสวนโรคแล้วเสร็จแล้วหรือไม่ จุด สำคัญที่ต้องพิจำรณำก็คือองค์ประกอบของกำรสอบสวนโรค
ตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด ซึ่ งจำกนิ ย ำมของกำรสอบสวนโรคมี อ งค์ ป ระกอบที่ ส ำคั ญ คื อ กระบวนกำรเพื่ อ
1. หำสำเหตุ 2. แหล่ งที่เกิด 3. แหล่ งแพร่ของโรค ดังนั้น หำกจะถือว่ำกำรสอบสวนโรคจะแล้วเสร็จแล้ ว
จะต้องได้คำตอบที่ครบทั้ง 3 องค์ประกอบดังกล่ำว
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ เนื่องจำกกำรรำยงำนเป็นกระบวนกำร
ภำยใน แต่มีประเด็นว่ำ คำว่ำ “กำรสอบสวนโรคแล้วเสร็จ ” ระหว่ำงผู้ปฏิบัติและอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำย
มีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกันหรือไม่ ซึ่งจำเป็นจะต้องมีควำมเข้ำใจที่ตรงกัน เสียก่อนถึงจะสำมำรถนำไปสู่กำร
พิจำรณำในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ต่อไปได้
นายภาคภู มิ ไชยปุ ร ณะ ผู้ แ ทนส านั ก งบประมาณ สอบถำมว่ ำ มี ร ำยงำนที่ ต้ อ งรำยงำนไปถึ ง
ผู้เกี่ยวข้องเพียงชุดเดียวใช่หรือไม่ คือมีแต่เพียงรำยงำนสรุป Final Report เมื่อดำเนินกำรสอบสวนโรคเสร็จสิ้น
ใช่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่ำ กำรรำยงำนที่กล่ำวถึงคือกรณีรำยงำน
ที่เรียกว่ำ Final Report เท่ำนั้น ส่วนกำรรำยงำนอื่น ๆ เช่น กำรรำยงำนเบื้องต้นเรำจะถือว่ำเป็น Process ภำยใน
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่ำวว่ำ ดังนั้นถ้ำจะเขียนรำยละเอียดในร่ำงเพื่อให้
เกิดควำมชัดเจนมำกขึ้น เช่น สรุปรำยงำนพร้อมเหตุผลที่ถือว่ำกำรสอบสวนโรคแล้วเสร็จจะเป็นไปได้หรือไม่
จะได้มีควำมชัดเจนว่ำกำรดำเนินกำรสอบสวนโรคดังกล่ำวแล้วเสร็จสมบูรณ์
นางสาวอั งคณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กล่ ำวว่ำ ตำมควำมเห็ น ของผู้ แ ทนส ำนั ก
งบประมำณ มีประเด็นที่น่ำเป็น ห่วงคืออำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่แตกต่ำงกันในผู้ปฏิบัติแต่ละที่แต่ละระดับ
เพรำะในกรณีนี้ผู้ปฏิบัติมีหลำยระดับหลำยพื้นที่ จึงอำจมีควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันได้ และขอให้ที่ประชุม
พิจำรณำร่ำงแนวทำงปฏิบัติซึ่ง สำนักระบำดวิทยำได้ ร่ำงขึ้นมำ โดยมุ่งหมำยที่จะใช้เป็นแนบท้ำยของประกำศ
ตำมข้อ 4 ของร่ำงนี้ ซึ่งเอกสำรที่มีตัวอักษรสีฟ้ำคือร่ำงที่สำนักระบำดวิทยำส่งมำ ส่วนเอกสำรที่อยู่ถัดมำก็จะ
เป็นเอกสำรที่ฝ่ำยเลขำนุกำรได้ปรับเป็นภำษำกฎหมำย แต่ถึงขณะนี้ เรำยังไม่ได้พิจำรณำเอกสำรดังกล่ำวเลย
เนื่องจำกจำเป็นต้องพิจำรณำในส่วนของ Concept ให้ชัดเจนก่อน เพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหำในกำรทำควำมเข้ำใจ
ตัวร่ำงอนุบัญญัติที่อำจไม่ถูกต้องตรงกัน ส่วนร่ำงแนวทำงปฏิบัตินั้น นำยแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒ น์ รองอธิบดี
กรมควบคุมโรค ได้ให้หลักกำรเบื้องต้นไว้ว่ำ ถ้ำมีรำยละเอียดไม่มำก ให้นำเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของร่ำงประกำศ
โดยไม่ต้องแยกออกเป็นเอกสำรแนบท้ำย แต่ถ้ำมีรำยละเอียดมำกก็สำมำรถแนบท้ ำยประกำศได้ เพรำะแนวทำง
ปฏิบัตินี้ ไม่ใช่แบบฟอร์มที่จะต้องนำมำแนบท้ำย แต่ เป็นเกณฑ์ในกำรสอบสวนโรคซึ่งควรเป็นส่วนหนึ่งของ
ร่ำงประกำศฉบับนี้
นำยปัญญำ …
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นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่ำวว่ำ แนวทำง
ปฏิ บั ติ ในกำรด ำเนิ นกำรสอบสวนโรคที่ จะน ำมำแนบท้ ำยประกำศฉบั บนี้ ต้ องดู ไปพร้ อมกั น เพรำะต้ องเสนอ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขพร้อมกันด้วย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ ก่อนอื่นขอให้พิจำรณำกระบวนกำร
ขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 1 - ข้อ 7 ให้ครบก่อน แล้ว จึงพิจำรณำแนวทำงปฏิบัติในกำรดำเนินกำรสอบสวนโรคต่อไป
ซึ่งอำจจะใช้ เป็ น แนบท้ ำยประกำศฉบั บ นี้ ห รือ จะให้ เป็ น เนื้ อหำในตั ว ร่ำงประกำศฉบั บ นี้ ได้ห รือ ไม่ ตำมที่
นำยแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ให้หลักกำรไว้ว่ำ ถ้ำมีเนื้อหำไม่มำก ให้เขียนไว้ในร่ำง
ประกำศ เพรำะจะทำให้เกิดควำมชัดเจน แต่ถ้ำ เนื้อหำมีจำนวนมำก ก็ให้ทำเป็นแนบท้ำยได้ เพรำะไม่ใช่แบบ
หรือฟอร์มที่จะใช้รำยงำน แต่เป็นหลักเกณฑ์ที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำร
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่ำวว่ำ ร่ำงแนวทำง
ปฏิบัติในกำรดำเนินกำรสอบสวนโรคแนบท้ำยประกำศฉบับนี้มีเพียง 3 ข้อ ทำงผู้บริหำรของกรมควบคุมโรค
อำจจะไม่เห็นด้วยที่จะให้เป็นแนบท้ำย ซึ่งถ้ำดูจำกตัวร่ำงประกำศฉบับนี้เป็นเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
แต่ไม่พบว่ำมีหลักเกณฑ์ เขียนไว้ในร่ำงประกำศ ดังนั้น ถ้ำไม่เอำเนื้อหำของแนบท้ำยมำใส่ไว้ ในร่ำงประกำศ
จะต้องมีเหตุผลว่ำทำไม่นำไปใส่ไว้ในร่ำงประกำศ
นางสาวอั งคณา บริ สุ ทธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ กฎหมาย กล่ ำวว่ ำ ที่ มำของแนวทำงปฏิ บั ติ เรื่ องกำร
สอบสวนโรคมำจำกกำรที่ โรคติดต่อหลำยๆ โรคไม่ว่ำจะเป็น โรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำดจะมีวิธีกำร
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในกำรสอบสวนโรคที่แตกต่ำงกัน จึงต้องกำหนดให้เป็นแนบท้ำยร่ำงประกำศฉบับนี้
โดยแนวทำงปฏิบัติที่กำหนดจะเป็นมำตรฐำนในกำรดำเนินกำร เช่น กรณีเข้ำไป จะเข้ำไปอย่ำงไร ซึง่ ไม่ว่ำจะเป็น
โรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำดจะมีขั้นตอนและกระบวนกำรเดียวกันและมำตรฐำนเดียวกัน เป็นกรณีตำม
แนวทำงปฏิบั ติที่ป รำกฏในเอกสำรที่จ ะเอำมำแนบท้ำยร่ำงประกำศฉบับนี้ ส่ วนในเอกสำรเป็นหลั กเกณฑ์
วิธีกำร หรือเงื่อนไขหรือไม่ และสำมำรถเอำมำใส่ ในตัวประกำศได้หรือไม่ จะพิจำรณำกันต่อไป แต่ตอนนี้ต้อง
พิจำรณำประเด็นกำรสอบสวนโรคให้ชัดเจนก่อน เพรำะคำว่ำ “แล้วเสร็จ” จะกำหนดเป็นแบบ Final ของโรคนั้น
หรือแล้วเสร็จเป็น Level ขอสอบถำมผู้แทนสำนักระบำดวิทยำว่ำ Final report มีแบบฟอร์มหรือไม่
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ หลักสูตร CDCU 20 ชั่วโมง
จะมีกำรสอนวิธีกำรเขียนรำยงำน และมีตัวอย่ำงประกอบ ซึ่งในรำยงำนจะมีเนื้อหำ เช่น ชื่อเรื่อง ควำมเป็นมำ
วัตถุประสงค์ วิธีกำร มำตรกำร และข้อเสนอแนะ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย สอบถำมว่ำ แบบรำยงำนนี้เป็นแบบมำตรฐำนที่ใช้ได้
กับทุกโรคหรือไม่
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา ชี้แจงว่ำ สำมำรถใช้ได้กับทุก รำยโรค
และเป็นมำตรฐำนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร CDCU 20 ชั่วโมง
นายพิ สิ ษฐ์ วงศ์ เธี ยรธนา ผู้ แทนกรมป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย สอบถำมว่ ำ ในส่ ว นของ
กระบวนกำรทำงกฎหมำย ที่ผ่ำนมำเอกสำรนี้เคยถูกเรียกเข้ำไปเป็นพยำนเอกสำรในชั้นศำลหรือไม่ เพรำะดู
เหมือนจะเป็นกำรปฏิบัติภำยในที่รู้กันเฉพำะเจ้ำหน้ำที่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ กำรสอบสวนโรคเป็นเรื่อง Technical
ทีช่ ี้แจงและทำให้คนอื่นเข้ำใจยำกมำก ซึ่งถ้ำมีคดีขึ้นสู่ศำล ก็จะมีคำถำมว่ำเรื่องนี้มีกำรสั่งกำรอย่ำงเป็นทำงกำร
หรือไม่ มีห ลักเกณฑ์ห รือแนวทำงกำรดำเนินกำรหรือไม่ กำรดำเนินกำรของทีม SRRT มีฐำนอำนำจมำจำก
กฎหมำยใด ในส่วนของกำรรำยงำนจะมีกำรรำยงำนเบื้องต้น กำรรำยงำนวันแรกภำยใน 24 ชั่วโมง และครั้ง
ต่อไปจะรำยงำนอีกกี่วัน หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีม
นำงสำว ...
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นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ กรณี โรคติดต่อทั่วไป ถ้ำมี
กำรเปิด War Room ก็จะมีกำร Update และสรุปสถำนกำรณ์ในแต่ละวัน
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่ำวว่ำ ส่วนนี้จะคล้ำยกับ
ของกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย คือ เมื่อเปิดสถำนกำรณ์เพื่อตอบโต้ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว ก็จะมีกำร
เปิดศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ แต่ข้อมูลวันแรกจะยังไม่ 100 % ส่วนวันต่อไปก็จะมีกำรรำยงำนทุกเช้ำจนกว่ำ
สถำนกำรณ์จะเข้ำสู่ภำวะปกติ จึงจะมีกำรประกำศปิดศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ กรณีโรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำด
นอกจำกจะมีกำรรำยงำนวันแรกภำยใน 24 ชั่วโมง และจะมีกำรสรุปสถำนกำรณ์ในทุกๆ วัน ซึ่งกำรสรุปสถำนกำรณ์
ประจำวันจะเรียกว่ำกำรรำยงำนกำรสอบสวนโรคหรือไม่ หรือเรียกว่ำรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรดำเนินงำน โดยต้อง
หำจุดตัดเพื่อไม่ให้ผู้ปฏิบัติเกิดควำมสับสน
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ ข้อมูลกำรรำยงำนสถำนกำรณ์
ประจำวันไม่ใช่ข้อมูลที่ได้จำกกำรสอบสวนโรคเพียงอย่ำงเดียว เพรำะยังมีหลำยกิจกรรมอื่นอีก เช่น กำรเฝ้ำระวัง
กำรควบคุม กำรป้องกัน ซึ่งข้อมูลตรงนี้จะไปอยู่ในส่วนของทีม SAT
นางอาริยา กล่อมกลิ่นสุข ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่ำวว่ำ ในเชิงระบำดวิทยำ เรื่องของโรคติดต่อ
อันตรำยจะแยกเป็น case อยู่แล้ว ซึ่งอำจรำยงำนได้ในวันแรกว่ำเจอใคร ที่ไหน อำกำรเป็นอย่ำงไร แต่สำหรับ
โรคระบำดจะขึ้นอยู่กับ setting ว่ำจะครอบคลุมพื้นที่แค่ไหน ซึ่งถ้ำหำกไม่เจอ case ภำยใน 2nd generation
หลังจำกระยะฟักตัวอีก ก็อำจจะปิด case ได้ แต่ถ้ำเกิดกรณีที่มีกำรระบำดเกิดขึ้นในอีก setting หนึ่ง จะถือว่ำ
สอบสวนโรคแล้วเสร็จเมื่อใด โดยส่วนกลำงหรือเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่เป็นผู้ชี้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ กรณีโรคติดต่ออันตรำยเช่น โรคเมอร์ส
จะปิด case ใน 28 วันถ้ำไม่มีกำรรำยงำนว่ำมีคนป่วยหรือมีคนที่สงสัยว่ำป่วยในระหว่ำงนี้ ซึ่งเป็นกรณีที่ถือว่ำ
สำมำรถควบคุมโรคได้แล้ว แต่ถ้ำหำกเกิดกำรระบำดแล้วมีกำรย้ำย setting เมื่อไหร่จะถือว่ำกำรสอบสวนโรค
แล้วเสร็จที่จะสำมำรถรำยงำนต่อคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด แล้วคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดรำยงำน
มำที่กรมควบคุมโรค
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่ำวว่ำ ก่อนที่จะมีกำร
รำยงำน มำตรำ 34 วรรคสอง กำหนดให้ เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อต้องทำกำรสอบสวนโรค และหำกพบว่ำมี
โรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ใด ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อรำยงำนกำรสอบสวนโรค
ต่อคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครแล้วแต่กรณี และรำยงำนข้อมูลนั้น
ให้กรมควบคุมโรคทรำบ ซึ่งต้องพบว่ำมีโรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำดเกิดขึ้น ถ้ำหำกตีควำมคำว่ำ “พบ” จะเป็น
กำรยำก เพรำะถ้ำเพียงแค่สงสัย ก็จะดำเนินกำรตำมมำตรำ 34 วรรคสอง ไม่ได้ ตรงนี้ต้องกำหนดให้ชัดเจน
หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ ตำมที่ผู้แทนกองกฎหมำย สำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้เสนอประเด็นว่ำกำรรำยงำนจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้มีกำรเข้ำไปสอบสวนโรคแล้ว
พบว่ำมีโรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำดเกิดขึ้นใน setting นั้น ซึง่ เป็นกำรเอำถ้อยคำของมำตรำ 34 มำเขียนไว้
เพื่อประกอบกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ในกำรรำยงำน
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่ำวว่ำ โดยหลักกำรแล้ว
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อจะรำยงำนได้ต้องพบว่ำมีโรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำดเกิดขึ้น จะพบอย่ำงไร
ต้องดูที่นิยำมกำรสอบสวนโรคเพื่อให้สอคล้องกับคำว่ำแล้วเสร็จตำมข้อ 5
นำยพิสิษฐ์ ...
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นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่ำวว่ำ ในส่วนของแนวทำง
ปฏิบัติในกำรดำเนินกำรสอบสวนโรคแนบท้ำยประกำศสำมำรถตีควำมได้ 2 อย่ำง คือ แนวทำงปฏิบัติทั่วไป
และแนวทำงปฏิ บั ติ เฉพำะรำยโรค แต่ ถ้ ำ เป็ น แนวทำงปฏิ บั ติ เฉพำะรำยโรคก็ จ ะมี ลั ก ษณะกำรอธิ บ ำย
รำยละเอียดลงลึกแบบงำนวิชำกำรเหมือนวิทยำนิพนธ์ เนื่องจำกมีเนื้อหำจำนวนมำก
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ ตำมข้อเสนอของผู้แทนกองกฎหมำย
สำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข ข้อ 5 คือ เมื่อมีกำรสอบสวนโรคแล้ วพบว่ำมีโรคติดต่ออันตรำยหรือ
โรคระบำดเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อเข้ำไปสอบสวนโรค จึงจะต้องรำยงำนคณะกรรมกำร
โรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครแล้ วแต่กรณี และรำยงำนข้อมูลนั้นให้กรม
ควบคุมโรคทรำบ เพื่อให้สอดรับกับมำตรำ 34 วรรคสอง โดยให้ตัดคำว่ำ “แล้วเสร็จ” ออก ซึง่ ไม่ว่ำอยู่ระหว่ำง
กำรสอบสวนโรคหรือกำรสอบสวนโรคแล้วเสร็จ ถ้ำหำกพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่ำเป็น โรคติดต่ออันตรำย
หรือโรคระบำด ก็ต้องรำยงำน และขอควำมเห็นจำกท่ำนอนุกรรมกำรท่ำนอื่นด้วยว่ำมีควำมเห็นอย่ำงไร
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ โดยปกติจะต้องมีกำรรำยงำน
เป็นระยะๆ อยู่แล้ว ไม่ว่ำจะเป็นโรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำด จึงไม่น่ำจะมีปัญหำถ้ำจะกำหนดไว้แบบนี้
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่ำวว่ำ ตรงนี้ต้อง
แยกให้ชัด เพรำะกฎหมำยกำหนดว่ำต้องพบว่ำมีโรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำดเกิดขึ้น ก่อน จึงจะมีกำร
รำยงำน
นางอาริยา กล่อมกลิ่นสุข ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่ำวว่ำ ในกรณี พบ case โรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้ำระวัง เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อจะรำยงำนตำมปกติ และเมื่ออธิบดีกรมควบคุมโรคประกำศกำหนดให้
พื้นที่ใดเป็นพื้นที่โรคระบำด เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้นก็จะต้องดำเนินกำรเฝ้ำระวังและรำยงำน
กำรเฝ้ ำระวัง ตำมปกติ แต่ถ้ำพบ case เมื่อเกิดโรคระบำด เจ้ ำพนั กงำนควบคุมโรคติดต่อจะต้องรำยงำนกำร
สอบสวนโรคตำมที่กฎหมำยกำหนด
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ ตำมมำตรำ 34 ต้องเป็นกรณีที่มีโรคติดต่อ
อันตรำยหรือโรคระบำดเกิดขึ้น เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อจึงจะใช้อำนำจตำมมำตรำ 34 ได้ เช่น กรณีมี
ผู้เดิน ทำงมำจำกต่ำงประเทศในเขตพื้นที่เสี่ยง หรือไปกินนมอูฐมำ กรณีนี้ถือว่ำมีเหตุอันควรสงสั ย แล้วว่ำมี
โรคติ ดต่ ออั น ตรำยในประเทศ แต่ โรคระบำดจะต้ องเป็ นกรณี ที่ อธิ บดี กรมควบคุ มโรคประกำศก่ อน ดั ง นั้ น
ตำมมำตรำ 34 หำกมีกำรพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นแล้ว เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อจึงจะ
เข้ำไปดำเนินกำร แต่ตำมมำตรำ 34 วรรคสอง กำหนดว่ำ กำรที่จะเข้ำไปดำเนินกำรหรือออกคำสั่ งใดๆ จะต้อง
ดำเนินกำรสอบสวนโรคก่อน ถ้ำสอบสวนโรคแล้วพบโรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำดเกิดขึ้น จะต้องรำยงำน
นั้นต่อคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครแล้วแต่กรณี และรำยงำน
ข้อมูลให้กรมควบคุมโรคทรำบด้วย ซึ่งถ้ำเป็นสถำนกำรณ์จริงตำมมำตรำ 34 เมื่อเกิดโรคระบำดหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่ำได้เกิดโรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำดในเขตพื้นที่ ถ้ำได้เข้ำไปสอบสวนโรคครั้งแรกก็ต้อง
รำยงำนเลย แต่หำกเข้ำไปและมีกำรสอบสวนโรคต่อไป แล้วยังไม่พบโรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำดหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่ำได้เกิดโรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำดในเขตพื้นที่ ก็ไม่ต้องรำยงำน แต่ทำงวิชำกำรก็ดำเนินกำร
ตำมหลักวิชำกำร ซึง่ จะไม่ผูกกับกำรสอบสวนโรคแล้วเสร็จหรือไม่แล้วเสร็จ
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ เมื่อพบต้องรำยงำนภำยใน
ยี่สิบสี่ชั่วโมง แต่ถ้ำพบรำยใหม่มีระยะเวลำกำหนดไว้หรือไม่ หรือต้องรำยงำนอีกครั้งภำยในยี่สิบสี่ชั่วโมง
นำงสำว …
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นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ ใช่ค่ะ ตำมข้อ 5 ที่กำหนดระยะเวลำไว้ที่
สี่สิบแปดชั่วโมง แต่ต้องตัดคำว่ำ “แล้วเสร็จ”ออก แล้วเปลี่ยนเป็นคำว่ำ “สี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่พบว่ำมีโรคติดต่อ
อันตรำยหรือโรคระบำดเกิดขึ้น ” ทั้งนี้ ร่ำงประกำศฉบับนี้ใช้คำว่ำ “ภำยในสี่สิบแปดชั่วโมง” ถ้ำเจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อดำเนินกำรเร็วกว่ำนี้ได้ก็ยิ่งดี แต่อย่ำให้เกินสี่สิบแปดชั่วโมง และกรณีที่กำหนดให้รำยงำน
ภำยในสี่สิบแปดชั่วโมงนี้ทำงผู้ปฏิบัติเห็นด้วยหรือไม่
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ ไม่มีคำว่ำ “แล้วเสร็จ” แต่มี
แค่ครั้งแรกหรือมีรำยใหม่แล้วให้รำยงำน ซึ่งตรงนี้ต้องกำหนดให้ชัดเจน
นายภาคภู มิ ไชยปุ ร ณะ ผู้ แทนส านั ก งบประมาณ กล่ ำวว่ำ กรณี ตำมกฎหมำย เมื่ อพบครั้งแรก
ในพื้นที่ใดต้องรำยงำนใช่หรือไม่ และในทำงปฏิบัติจะรำยงำนตลอดก็ไม่ผิดใช่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ ไม่ผิด เพรำะกฎหมำยกำหนดให้ดำเนินกำร
ภำยในสี่สิบแปดชั่วโมง
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอบถำมว่ำ วัตถุประสงค์ของ
มำตรำ 34 วรรคสอง คือต้องกำรทรำบโรคในเขตพื้นที่นั้น ไม่ได้ต้องกำรทรำบจำนวนคนใช่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ ต้องกำรทรำบโรค แต่ขอให้ทำงผู้แทน
ส ำนั กระบำดวิท ยำอธิบ ำยเพิ่ มเติม เนื่ องจำกกำรสอบสวนโรคไม่ ได้ ดูเฉพำะที่ ตัว คน เพี ยงแต่กำรรำยงำน
ผู้บังคับบัญชำจะมีกำรอธิบำยด้วยว่ำมีผู้ที่เป็นหรือสงสัยว่ำเป็นโรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำดกี่รำย มี PUI
(Patient under investigation) กี่รำย หรือเป็นผู้ป่วยยืนยันกี่รำย แต่กำรสอบสวนโรคอำจจะไม่ได้ พบโรคใน
คนเพียงอย่ำงเดียว อำจจะพบในสิ่งของ หรือสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งสำมำรถปรับเข้ำกับมำตรำ 34 ได้
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่ำวว่ำ ผู้ปฏิบัติกลุ่มนี้
ถูกตั้งเป็นเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่ออยู่แล้ว ประเด็นของมำตรำนี้ผูกอยู่ 2 ตัว คือ กำรรำยงำนตำมมำตรำ
34 วรรคแรก จะต้องมีกำรสอบสวนโรคก่อน ถ้ำเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อไม่ สอบสวนโรคก่อนจะทำตำม
มำตรำ 34 วรรคแรก ไม่ได้ ซึ่งกำรสอบสวนโรคต้องกำหนดให้ชัด เจน เพรำะเมื่อพบแล้ว เจ้ำพนักงำนควบคุม
โรคติดต่อจะดำเนินกำรตำมมำตรำ 34 (1) - (8)
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ ส่วนนี้เป็นหลั กกำรส ำคัญ ในกำรชี้แจง
กฎหมำยในแต่ล่ะครั้งจะย้ำกับผู้ปฏิบัติตลอดในส่วนของกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ 34 ตั้งแต่ (1) - (8) จะทำ
ได้ต้องมีกำรสอบสวนโรคก่อน เพรำะเป็นกำรรอนสิทธิของประชำชน
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอบถำมว่ำ คำว่ำ “เมื่อเกิด” กับ
คำว่ำ “หำกพบ” เหมือนกันหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ เหมือนกัน เพียงแต่คำว่ำ “พบ” ของเรื่อง
โรคติดต่อจะไม่เหมือนกับ เรื่องอื่นๆ เพรำะถ้ำเป็นเรื่องอื่น พบคือพบจริงๆ แต่ กรณีเรื่องโรคติดต่อเพียงแค่มี
เหตุสงสัยก็ถือว่ำพบแล้ว เช่น ถ้ำ พบคนที่มีเหตุสงสัยว่ำป่วย ซึ่งผล Lab ยังไม่ออก กับคนที่ผล Lab ยืนยันว่ำ
ป่ ว ยก็ จ ะมี ก ำรปฏิ บั ติ ต่ อ คนเหล่ ำนั้ น เหมื อ นกั น ใช้ วิ ธีท ำงกำรแพทย์ เหมื อ นกั น ถ้ำปรับ ข้ อ ควำมในข้ อ 5
เป็นดังนี้ “เมื่อเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อดำเนินกำรสอบสวนโรคแล้วพบว่ำมีโรคติดต่ออันตรำยหรือโรค
ระบำดเกิ ดขึ้ น ให้ เจ้ ำพนั ก งำนควบคุม โรคติ ดต่ อซึ่ งรับผิ ดชอบในกำรสอบสวนโรคนั้ นจัดท ำสรุปรำยงำนกำร
สอบสวนโรค และรำยงำนไปยั งคณะกรรมกำรโรคติดต่ อจังหวัดหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนคร
พร้อมทั้งส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่กรมควบคุมโรค ภำยในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่พบว่ำมีโรคติดต่ออันตรำยหรือ
โรคระบำดเกิดขึ้น” แต่ตำมข้อ 5 กรณีเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อรำยงำนไปยังคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด
แล้วผู้ที่จะรำยงำนมำที่กรมควบคุมโรคจะเป็นเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด
นำยพิสิษฐ์ …
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นายพิ สิ ษฐ์ วงศ์ เธี ยรธนา ผู้ แทนส านั กงานป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย กล่ ำวว่ ำ ตำมข้ อ 5
ประธำน คือ เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ มีหน้ำที่ คือ 1. สรุป 2. รำยงำนไปยังคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด
3. พร้อมทั้งส่งรำยงำนให้แก่กรมควบคุมโรค
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ ตำมข้อ 5 เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
จะต้องทำทั้งหมด เช่น พยำบำลในโรงพยำบำลชุมชนในอำเภอ เขำต้องเป็นคนทำเองทั้งหมด
นายพิ สิ ษ ฐ์ วงศ์ เธี ย รธนา ผู้ แ ทนกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กล่ ำ วว่ ำ ถ้ ำ มองว่ ำ
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อมีหน้ำที่สรุปและส่งรำยงำนให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดทรำบแล้วจบหน้ำที่
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดต้องให้ควำมเห็นชอบ (approve) ก่อนหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ กลับไปพิจำรณำคำถำมแรกทีว่ ่ำใครเป็น
คนชี้ว่ำกำรสอบสวนโรคแล้วเสร็จ ถ้ำเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อเป็นคนชี้ กรณีนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด
สำมำรถสั่งอะไรเพิ่มหรือให้ แก้ไขรำยงำนนั้นได้หรือไม่ หรือมีหน้ำที่แค่ส่ งต่อ แต่ในส่วนนี้เคยสอบถำมทำง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำว่ำตรงนี้หมำยถึงใคร ซึ่งทำงสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้ให้ควำมเห็นว่ำ
เจตนำรมณ์ของกฎหมำยคือต้องให้มีกำรรำยงำนเป็นลำดับชั้น และมำตรำ 34 วรรคสำม กำหนดให้ออกอนุบัญญัติ
ซึ่งขึ้นอยู่กับว่ำจะออกแบบให้เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อรำยงำนคู่ขนำน ทั้งรำยงำนไปที่คณะกรรมกำรโรคติดต่อ
จังหวัดและรำยงำนมำที่กรมควบคุมโรคด้วย อย่ำงไรก็ดี ต้องสอบถำมทำงผู้ปฏิบัติด้วยว่ำจะเลือกแบบใด
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่ำวว่ำ เพื่อประโยชน์ในกำร
ให้ควำมคุ้มครองแก่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ ที่ได้ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ควรกำหนดให้คณะกรรมกำร
โรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด เป็ น ผู้ ส่ ง รำยงำนให้ ก รมควบคุ ม โรคน่ ำ จะเป็ น วิ ธี ที่ ดี ก ว่ ำ เพรำะจะได้ ถื อ เป็ น มติ ข อง
คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด ในขั้นตอนภำยหลังจำกได้ รับรำยงำนจำกเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ ด้วย
ซึ่งจะทำให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ได้รับทรำบว่ำมีกำรสอบสวนโรคแล้ว แต่ถ้ำหำกเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
ต้องดำเนินกำรให้เสร็จทุกกระบวนกำรโดยทำเองเพียงคนเดียว ภำระทุกอย่ำงจะไปลงที่ตัวเจ้ำพนักงำนควบคุม
โรคติ ด ต่อ ในขณะที่ ค ณะกรรมกำรโรคติ ดต่ อ จังหวัด จะมีห น้ ำที่ แค่ เพี ยงรับ ทรำบเท่ ำนั้ น ไม่มี ส่ ว นในกำร
พิจำรณำให้ควำมเห็นแย้งหรือให้ควำมเห็นเพิ่มเติมแต่อย่ำงใด
นางอาริยา กล่อมกลิ่นสุข ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่ำวว่ำ เห็นควรให้มีกำรรำยงำนแบบคู่ขนำน
คือให้ทั้งคณะกรรมกำรและเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อรำยงำน ถ้ำเกิดโรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำดขึ้น
ระหว่ำงกำรรำยงำนกำรสอบสวนโรค ถ้ำมีกำรสั่งกำรจำกท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก็ให้สำมำรถกระทำได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ ทำงผู้แทนสำนักระบำดวิทยำมีควำมเห็น
เพิ่ มเติมหรือไม่ อย่ ำงไร หรือถ้ำเกิดโรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำดขึ้น ควรมีขั้นตอนกำรรำยงำนมำถึง
กรมอย่ำงไร
นางสาวนิภ าพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ ถ้ำเป็นโรคติดต่ออันตรำย
ทีมสำนักระบำดวิทยำจะเป็นผู้ลงไปดำเนินกำรและรำยงำนในส่วนนี้ เช่น ถ้ำลงไปดำเนินกำรที่จังหวัดภูเก็ต
จะไม่รอให้ ทำงจังหวัดภูเก็ตส่ ง รำยงำนมำที่ส ำนักระบำดวิทยำ โดยสำนักระบำดวิทยำจะเป็นผู้รำยงำนเอง
ถ้ำเป็นกรณีโรคระบำดก็จะมีทีมลงไปดำเนินกำรหลำยทีม
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ ถ้ำเกิดกรณีลงไปสอบสวนโรคหลำยทีม
ใครจะเป็นผู้รำยงำน เช่น กรณีที่พุทธมณฑล มีพระบรรพชำจำนวนประมำณ 1,000 รูป แล้วเกิดกำรระบำด
ของโรคขึ้น ต้องระดมสรรพกำลังลงไปดำเนินกำรสอบสวนโรคหลำยทีม โดยให้ทีมนั้นๆ รำยงำน หรือคุณหมอ
โรม บัวทอง คนเดียวเป็นผู้รำยงำน หรือถ้ำลง 5 ทีม ก็ให้หัวหน้ำทีมแต่ล่ะทีมเป็นผู้รำยงำน
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่ำวว่ำ กรณีนี้ต้องมี
กำรกำหนดเป็นเงื่อนไขในกรณีที่ทีมที่ทำกำรกำรสอบสวนโรคมีหลำยทีม
นำยพิสิษฐ์ ...
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นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่ำวว่ำ ต้องเอำ case ที่ปฏิบัติ
จริ ง มำพิ จ ำรณำ แล้ ว แยกเป็ น กรณี ๆ ไปว่ ำแต่ ล ะกรณี ต้ อ งด ำเนิ น กำรอย่ ำงไร เช่ น ถ้ ำ เป็ น กรณี ที ม เดี ย ว
ลงสอบสวนโรคต้องดำเนินกำรอย่ำงไร กรณีมีหลำยทีมลงสอบสวนโรคต้องดำเนินกำรอย่ำงไร และกรณีที่ต้อง
ขอควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดต้องดำเนินกำรอย่ำงไร
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ ถ้ำเป็นโรคติดต่ออันตรำยหรือ
โรคระบำดจะไม่ให้พื้นที่ดำเนินกำร จะเป็นเขตหรือสำนักระบำดวิทยำลงไปดำเนินกำร
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ โรคติดต่ออันตรำยเป็นโรคที่เกิดขึ้นน้อย
และมำจำกนอกรำชอำณำจักร ถ้ำสำมำรถตรวจพบได้ที่ด่ำนก็จบ แต่ถ้ำโรคหลุดเข้ำมำในประเทศจะทำให้เกิด
สถำนกำรณ์ ต ำมมำตรำ 34 กรณี โ รคติ ด ต่ อ อั น ตรำยแต่ เดิ ม ส่ ว นกลำงด ำเนิ น กำรเองทั้ ง หมด แต่ เมื่ อ
พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ ผู้บริหำรกรมควบคุมโรคมีนโยบำยสร้ำงคน มิฉะนั้นสำนัก
ระบำดวิทยำจะต้องลงไปทำเองตลอด และจะไม่มีกำรสร้ำงนักระบำดวิทยำที่เชี่ยวชำญด้ำนโรคติดต่ออันตรำย
ซึ่งถ้ำดูข้อ 1 ของร่ำงประกำศนี้ ข้อควำมว่ำ “เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตรำยหรือมีเหตุสงสัยว่ำได้เกิดโรคติดต่อ
อัน ตรำยขึ้นในเขตพื้ นที่ใด ให้เจ้ำพนั กงำนควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่นั้นร่วมกับหน่วยปฏิบัติกำรควบคุม
โรคติ ด ต่ อ ” หมำยควำมว่ ำ ถ้ ำ ต่ อ ไปแม้ ส ำนั ก ระบำดวิ ท ยำยั ง ต้ อ งลงไปด ำเนิ น กำรสอบสวนโรคอยู่
แต่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ก็ต้องเข้ำไปร่วมดำเนินกำรสอบสวนโรคหรือดำเนินกำรสอบสวนโรคได้
เองด้วย ดังนั้น ถ้ำเกิดโรคขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต แม้ส่วนกลำงจะลงไปสอบสวนโรคด้วย จังหวัดภูเก็ตต้องรำยงำน
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่ำวว่ำ กรณีนี้ใคร
จะเป็นผู้รำยงำน ถ้ำส่วนกลำงลงพื้นที่ร่วมกับเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และตอนนี้
หน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อมีทุกอำเภอ ถ้ำเกิดโรคติดต่ออันตรำยขึ้นในทุกๆ อำเภอ ผู้ที่จะรำยงำนไปยัง
คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดจะเป็นใคร และส่วนกลำงลงไปเป็นกำลังหลักหรือกำลังเสริม
นายพิ สิ ษ ฐ์ วงศ์ เ ธี ย รธนา ผู้ แ ทนกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กล่ ำ วว่ ำ เห็ น ควรให้
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เป็นผู้รำยงำนไม่ใช่ส่วนกลำง เพรำะส่วนกลำงลงไปเป็นพี่เลี้ยง ไม่ได้ลงไป
ในฐำนะผู้รับผิดชอบ
นายปัญ ญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่ำวว่ำ กรณี ถ้ำ
ส่วนกลำงจะลงไปเป็นตัวหลักก็จะต้องมีกำรกำหนดให้ชัดเจน เช่น กรณีเกินขีดควำมสำมำรถของเจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ให้ส่วนกลำงลงไปดำเนินกำรและทำรำยงำน
นายพิ สิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กล่ ำวว่ำ กฎหมำยว่ำด้วย
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จะแบ่งภัยออกเป็น 4 ระดับ เช่น ระดับหนึ่ง อบต. เทศบำล และอำเภอ
เป็นผู้รำยงำน แต่ถ้ำระดับภัยใหญ่กว่ำนั้นหรือภัยเกิดในพื้นที่มำกกว่ำหนึ่งอำเภอในจังหวัดนั้นๆ จะเป็นอำนำจ
หน้ ำที่ ข องผู้ ว่ ำรำชกำรจั งหวัด ที่ จ ะเป็ น ผู้ รำยงำนตรงมำที่ ก รม อย่ ำงไรก็ ดี ผู้ ป ฏิ บั ติ ในระดั บ พื้ น ที่ จ ะเป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก แต่ เมื่ อ มี ก ำรประกำศยกระดั บ ควำมรุ น แรงของสำธำรณภั ย อ ำนำจในกำรบั ญ ชำกำร
เหตุกำรณ์ก็จะต้องโอนมำเป็นของผู้มีอำนำจที่สูงขึ้นด้วยตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้
นางสาวสุมาลี จาเริญ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ชี้แจงว่ำ หลักกำรแจ้งตำมกฎหมำยของกรมปศุสัตว์ฉบับเดิม
จะกำหนดให้แจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งตำแหน่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอำนำจรับแจ้ง เช่น เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่ และกฎหมำยจะกำหนดรำยละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำในกำรแจ้งไว้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ ในส่วนของโรคติดต่อจะมีข้อจำกัด
ในด้ำนจำนวนบุคลำกร โดยเฉพำะกำรสอบสวนโรคติดต่ออันตรำย ซึ่งปัจจุบันมีบุคลำกรจำนวนน้อยมำกที่สำมำรถ
สอบสวนโรคนี้ได้ จึงเป็นที่มำของนโยบำยที่จะสร้ำงคนในพื้นที่ให้สำมำรถสอบสวนโรคติดต่ออันตรำยได้ โดยเปิด
หลักสูตร ...
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หลักสูตรกำรฝึกอบรมกำรสอบสวนโรค และขอสอบถำมว่ำ กำรสอบสวนโรคแล้วเสร็จตำมร่ำงข้อ 5 ในทำงปฏิบัติ
หมำยควำมว่ำอย่ำงไร ซึ่งในทำงปฏิบัติเกิดปัญหำในกำรตีควำมว่ำแค่ไหน อย่ำงไร จึงจะถือว่ำกำรสอบสวนโรค
แล้วเสร็จ ถ้ำพิจำรณำร่ำงข้อ 5 ประกอบมำตรำ 34 วรรคสอง ต้องเป็นกรณีเมื่อเกิดโรคติดต่ออันตรำยหรือ
โรคระบำด เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อต้องทำกำรสอบสวนโรค จึงควรปรับถ้อยคำใหม่ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น
อีกประเด็นคือเรื่องกำรรำยงำนโรคว่ำควรดำเนินกำรอย่ำงไร
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ เห็นควรให้มีกำรรำยงำนโรคแบบคู่ขนำน
คือรำยงำนไปยังคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครแล้วแต่กรณี
พร้ อมทั้ งรำยงำนไปยั งกรมควบคุม โรคด้ว ย เพื่ อ ประโยชน์ ในกำรสอบสวนโรค เพรำะโรคติด ต่ ออั น ตรำย
ส่วนกลำงต้องร่วมดำเนินกำรสอบสวนโรค ภำยใน 12 ชั่วโมง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ ตำมควำมเห็นของผู้แทนสำนักระบำด
วิทยำ เพื่อประโยชน์ในกำรสอบสวนโรคได้อย่ำงทันท่วงที ควรให้มีกำรรำยงำนกำรเกิดโรคไปยังกรมควบคุมโรค
พร้อมกัน ด้วย ส่วนกรณี ที่ จะให้เจ้ำพนั กงำนในพื้นที่ส ำมำรถดำเนินกำรสอบสวนโรคติดต่ออันตรำยได้ด้วย
ไม่น่ำจะเป็นปัญหำ เพรำะนำนๆ ทีจะเกิดโรคติดต่ออันตรำย แต่ถ้ำเป็นกรณีโรคระบำด จะเป็นภำระเกินสมควร
กับ เจ้ำพนักงำนหรือไม่ เพรำะต้องรำยงำนทั้งคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมกำรโรคติดต่อ
กรุงเทพมหำนคร และกรมควบคุมโรคพร้อมกัน
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้ แทนสานั กระบาดวิทยา เห็ นว่ำ กรณี โรคระบำดต้องเป็นกรณี ที่อธิบ ดี
กรมควบคุมโรคประกำศชื่อ อำกำรสำคัญ และสถำนที่ที่มีโรคระบำดก่อน เจ้ำพนักงำนจึงจะสำมำรถดำเนินกำร
ตำมกฎหมำยได้ จึงเห็นว่ำไม่ เป็นปัญหำหรือภำระในทำงปฏิบัติ แต่ มีข้อกังวลเกี่ยวกับกรณีโรคระบำดทั่วไป
เพรำะเจ้ำพนักงำนในพื้นที่จะสับสนระหว่ำงโรคระบำดตำมพ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กับโรคระบำดตำม
หลักระบำดวิทยำทั่วไป จึงเกรงว่ำเจ้ำพนักงำนในพื้น ที่จะเข้ำใจว่ำหำกเป็นโรคระบำดทั่วไปก็ต้องดำเนินกำร
ตำมร่ำงประกำศฉบั บ นี้ ทุกโรค ดังนั้ น ในร่ำงประกำศฉบับนี้ ควรระบุว่ำ กรณี จะดำเนินกำรสอบสวนโรคได้
ต้องเป็นโรคระบำดตำม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในทำงปฏิบัติ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้ อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่ ำวว่ำ ในร่ำงข้อ 2 ได้กำหนดไว้แล้ วว่ำ
“เมื่ออธิบดีกรมควบคุมโรคโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำรด้ำนวิชำกำรได้ประกำศชื่อ อำกำรสำคัญ และ
สถำนที่ที่มีโรคระบำด...” และในข้อ 3 ได้ระบุว่ำ ให้เจ้ำพนักงำนสอบสวนโรคจนสภำวกำรณ์ของโรคนั้นสงบ
หรืออธิบดีประกำศยกเลิก ซึ่งร่ำงดังกล่ำวได้เชื่อมกับข้อ 4 และข้อ 5 ตำมลำดับ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย สอบถำมว่ำ แบบรำยงำนกำรสอบสวนโรคมีอยู่แล้ว
ใช่หรือไม่
นายแพทย์ โรม บั วทอง ผู้ แทนส านั กระบาดวิ ทยา กล่ ำวว่ ำ แบบรำยงำนมี 2 แบบ คื อ แบบที่ 1
(Preliminary report) มีเนื้อหำคือพบอะไร ที่ไหน (เพื่อประมวลผล/เก็บข้อมูลเบื้องต้น) และแบบที่ 2 (final
report) มี เนื้ อหำคื อ พบโรคอะไร อย่ ำงไร (โดยรอผลกำรสอบสวนโรค/ผล Lab ก่อ น) แต่เนื้ อ หำรูป แบบ
เหมือนกัน ต่ำงกันตรงข้อมูลที่กรอกรำยละเอียดลงในแบบรำยงำนดังกล่ำว และกำรส่งข้อมูลตำมแบบรำยงำน
จะเป็ น กำรส่ งทำงไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รือ โทรสำร ซึ่ งรำยงำนนี้ อ ำจใช้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งในกำรเบิ ก จ่ ำ ย
ค่ำตอบแทน ค่ำชดเชย ค่ำเสียหำยหรือเอกสำรหลักฐำนในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย สอบถำมว่ำ ถ้ำกำรสอบสวนโรคในครั้ง นั้นๆ
มีเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อหลำยคนไปสอบสวนโรคพร้อมกัน ใครจะเป็นผู้มีหน้ำที่รำยงำน
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา ชี้แจงว่ำ ในทำงปฏิบัติถ้ำเจ้ำพนักงำนจำกส่วนกลำง
ลงพื้ น ที่ ส่ ว นกลำงจะเป็ น ผู้ มีห น้ ำที่ ร ำยงำน ถ้ำเหตุเกิ ดในพื้ นที่ ควรเป็ นหั ว หน้ำหน่ วยปฏิ บั ติ กำรควบคุ ม
โรคติดต่อในพื้นที่นั้นๆ เป็นผู้มีหน้ำที่รำยงำน
นำงสำว …
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นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย สอบถำมว่ำ ประเด็นระยะเวลำ 48 ชั่วโมง
เหมำะสมหรือไม่ อย่ำงไร
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา ชี้แจงว่ำ ในทำงปฏิบัติ 48 ชั่วโมงเป็นระยะเวลำที่
ช้ำเกินไป เพรำะผู้บริหำรอำจต้องกำรข้อมูลจำกผู้ปฏิบัติโดยเร็ว
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่ำวว่ำ ในทำงปฏิบัติจะต้องมีกำร
ประชุมทีมสอบสวนโรคหรือไม่ ถ้ำมี ระยะเวลำ 48 ชั่วโมงนี้ก็เห็นว่ำเหมำะสมแล้ว
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่ำวว่ำ ถ้ำเปรียบเทียบกับ
กำรสอบสวนคดีอำญำ ถ้ำมีพนักงำนสอบสวนหลำยคน ก็ต้องมีหัวหน้ำพนักงำนสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบ
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ ในทำงปฏิบัติในหน่วยปฏิบัติกำรควบคุม
โรคติดต่อจะมีเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อเป็นหัวหน้ำทีมอยู่แล้ว ฉะนั้น ผู้ที่เป็นหัวหน้ำทีมจะมีหน้ำที่รำยงำน
และรับผิดชอบในกำรนำทีมดำเนิน กำรสอบสวนโรค แต่หำกหัวหน้ำทีมไม่ ได้ลงสอบสวนโรค ก็ควรจะมีกำร
มอบหมำยหรือมีหนังสือมอบอำนำจให้ทำหน้ำที่แทน
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่ำวว่ำ ในร่ำงข้อ 5 ถ้อยคำว่ำ “...ให้เจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อซึ่งรับผิดชอบในกำรสอบสวนโรคนั้น จัดทำสรุปรำยงำนกำรสอบสวนโรค...” กรณีจะมีปัญหำ
ในกำรตีควำมว่ำหมำยถึงเฉพำะเจ้ำพนักงำนในพื้นที่เท่ำนั้นหรือไม่ที่มีอำนำจในกำรสอบสวนโรค ส่วนกลำงไม่มี
หน้ำที่ในกำรจัดทำสรุปรำยงำนดังกล่ำว
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ำวว่ำ ในทำงปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบในกำรสอบสวนโรค
จะมีทั้งหน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อที่มำจำกส่วนกลำงและหน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อของอำเภอนั้นๆ
จะไม่มีหน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด ดังนั้นน่ำจะไม่มีปัญหำในกำรตีควำม
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ำวว่ำ หำกเกิดปัญหำ เช่น เกิดโรคระบำด
ในวงกว้ำง แล้วหน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อในหลำยอำเภอต้องลงพื้นที่ดำเนินกำรสอบสวนโรคพร้อมกัน
หลำยอำเภอ กรณีเช่นนี้ใครเป็นผู้มีหน้ำที่รำยงำน ทำงปฏิบัติอำจจะเกิดปัญหำได้ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหำนี้ ควรระบุ
รำยละเอียดไว้ในคู่มือ/แนวทำงปฏิบัติของเจ้ำพนักงำนให้ชัดเจน รวมทั้งอำจจะกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร
ควบคุมโรคติดต่อด้วยเพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับกฎหมำย โดยสรุปคือไม่ว่ำกำรสอบสวนโรคจะเป็นทีมเดียว
หรือหลำยทีม ขอให้หัวหน้ำทีมเป็นคนรำยงำน
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งข้อสังเกตว่ำ กำรมอบหมำยให้
จัดทำสรุปรำยงำนดังกล่ำว ผู้ได้รับมอบหมำยควรจะเป็นเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อด้วย จะมอบหมำยบุคคลอื่น
ที่ไม่ใช่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อไม่ได้ เพรำะหน้ำที่ดังกล่ ำวเป็นหน้ำที่เฉพำะของเจ้ำพนักงำนควบคุม
โรคติดต่อเท่ำนั้น
มติที่ประชุม
1. ให้แก้ไขข้อควำมในร่ำงข้อ 5 โดยให้ใช้ข้อควำมดังต่อไปนี้แทน
“ เมื่อเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อดำเนินกำรสอบสวนโรคแล้วพบว่ำมีโรคติดต่ออันตรำยหรือ
โรคระบำดเกิ ด ขึ้น ให้ เจ้ ำพนั ก งำนควบคุ ม โรคติ ดต่ อซึ่งรับผิ ดชอบในกำรสอบสวนโรคนั้ นจัดท ำสรุปรำยงำน
กำรสอบสวนโรค และรำยงำนไปยังคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนคร
พร้อมทั้งส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่กรมควบคุมโรค ภำยในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่พบว่ำมีโรคติดต่ออั นตรำยหรือ
โรคระบำดเกิดขึ้น”

2. ในกรณีที่ ...
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2. ในกรณีที่หน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อหลำยหน่วยลงสอบสวนโรคในพื้นที่เดียวกัน รำยละเอียด
เกี่ยวกับผู้มีอำนำจในกำรจัดทำรำยงำนกำรสอบสวนโรคให้ระบุไว้ในคู่มือ/แนวทำงปฏิบัติของเจ้ำพนักงำนควบคุม
โรคติดต่อ
วาระที่ 3 เรื่องอื่น
ประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำยครั้งถัดไปในวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561
ผู้สรุปรำยงำนประชุม นำยประจักษ์ ศรีประจันทร์
นำงสำวจินตนำ บุตรชน
นำงสำวณัฐนรี สถิตไพบูลย์
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม นำงสำวสุทธินีย์ มโนสมุทร

