รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2561
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค
__________________
รายชื่ออนุกรรมการที่มาประชุม
1. นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์
2. นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง
3. ร้อยตารวจเอกพิเชษฐ์ คุ้มบัณฑิตย
4. นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ
5. นายวชิร รักขิตตธรรม
6. นายสุเทพ ยิ้มละมุล
7. นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา
8. นายปัญญา ใบทอง

9. นายแพทย์โรม บัวทอง
10. นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์
11. นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
12. นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ประธานอนุกรรมการ
นักกฎหมายกฤษฎีกาชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รองสารวัตรฝ่ายกฎหมายและวินัย
อนุกรรมการ
กองบังคับการอานวยการ โรงพยาบาลตารวจ
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
นิติกรชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงบประมาณ
นิติกรชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมปศุสัตว์
นิติกรชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นิติกรชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกองกฎหมาย
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย
อนุกรรมการ
กรมควบคุมโรค
และเลขานุการ
นิติกรปฏิบัติการ
อนุกรรมการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
และผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่ออนุกรรมการที่ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น
1. ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
รายชื่อ ...

๒
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์
2. นางสาวจินตนา บุตรชน
3. นางสาวชนัญปภัสร์ บัวทอง

นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2561 และดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2561
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ าวว่า ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุม และหากมีข้อแก้ไขประการใด สามารถแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการเพื่อขอปรับแก้ไขรายงานการประชุม
เพิ่มเติมได้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
นางสาวอั งคณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กล่ าวว่ า ในส่ ว นของวาระที่ 3 มี เรื่ อ ง
เพื่อพิจารณา 2 เรื่อง คือร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงาน
ด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ และร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่าย
ค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งมีฐาน
อานาจมาจากมาตรา 14 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยเรื่องดังกล่าวได้มีการเสนอเข้าสู่
การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของการจ่ายค่าตอบแทนและค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความตรากตราและมีความเสี่ยงสูง
และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายจัดทาร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ และร่างหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือ
ควบคุมโรคติดต่อ โดยในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ ทางฝ่ายเลขานุการได้สืบค้นกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องจานวน 3 ฉบั บ คือ 1. ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 2. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่ม
สาหรับตาแหน่ งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และ 3. ระเบียบ
คณะกรรมการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. 2560 ส่ ว นหลั กเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขการจ่ายค่ าชดเชยให้ แ ก่เจ้าหน้ าที่
ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ มีกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 4 ฉบับ
คือ …

๓
คือ 1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยบาเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนผู้ ป ฏิ บั ติห น้ าที่ ร าชการหรือ ช่ว ยเหลื อราชการเนื่ อ งในการป้ อ งกัน อธิป ไตย และรัก ษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2540 3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน
การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการสนับสนุ นและส่งเสริมการ
จัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559 และ 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขอให้พิจารณาวาระที่ 3.2 เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค
ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อก่อน
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.2 หลั กเกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่อนไขการจ่า ยค่า ชดเชยให้ แก่ เจ้า หน้ า ที่ซึ่ งปฏิ บั ติงานด้า นการ
เฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า คาว่า “25 เท่าของเงินเดือนหรือ
ค่าจ้าง” ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบาเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนผู้ ป ฏิ บั ติห น้ าที่ ร าชการหรือ ช่ว ยเหลื อราชการเนื่ อ งในการป้ อ งกัน อธิป ไตย และรัก ษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ หมายถึงตัวเงินเดือนที่เป็นเงินเดือน หรือรวมถึง ค่าตอบแทนรายเดือนทั้งหมดที่ ได้รับ
ซึ่งรวมเงินประจาตาแหน่งด้วย
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า เงินเดือนอย่างเดียวไม่รวมเงินเพิ่มพิเศษอย่างอื่น
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขอตัดในส่วนของอัตราตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการ
ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข
ที่ได้รับความเสียหายจากการให้ บริการสาธารณสุข ออกจากการพิจารณา โดยให้พิจารณาอัตราตามที่กาหนด
ในระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ าด้ ว ยบ าเหน็ จ ความชอบ ค่ าทดแทน และการช่ ว ยเหลื อ เจ้าหน้ าที่ แ ละ
ประชาชนผู้ ป ฏิ บั ติห น้ าที่ ร าชการหรือ ช่ว ยเหลื อราชการเนื่ อ งในการป้ อ งกัน อธิป ไตย และรัก ษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ โรคเอดส์อันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2540 ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา กรณีโรคเอดส์ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะเสียชีวิต แต่ปัจจุบันไม่มี
การเสียชีวิตจากโรคเอดส์ แล้ว และสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านโรคติดต่อ มีกรณีที่ติดเชื้อแล้วเสียชีวิต
ติดเชื้อแล้วรักษาหาย หรืออาจจะติดเชื้อแล้วเกิดการบาดเจ็บหรือพิการ
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ในส่วนโรคติดเชื้อจะมีความตระหนกของ
ระบบสาธารณสุขเข้ามาด้วย ซึ่งเคยมีบทเรียนจากโรคซาร์สที่เกิดในประเทศสิงคโปร์ที่มีหมอและพยาบาลติดเชื้อ
จากโรคซาร์ส แล้ว เสีย ชีวิต ผลคือไม่มีเจ้ าหน้าที่กล้ าที่จะทางาน ซึ่งจะส่ งผลกระทบด้านระบบสาธารณสุ ข
มากกว่าของทหารหรือหน่วยงานอื่น อีกทั้งทางด้านสาธารณสุขก็มีเจ้าหน้าที่ที่ทางานด้านนี้น้อยมาก และขอเสนอ
ให้ใช้อัตราตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ โรคเอดส์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ พ.ศ. 2540 เป็นตัวอย่างในการกาหนดค่าชดเชย
นายพิสิษฐ์ …
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นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในต่างประเทศมี
มาตรการในการเยียวยาหรือช่วยเหลือบุคลากรด้านสาธารณสุขหรือไม่ ถ้ามีเห็นควรเอามาเทียบเคียง
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า กรณีของประเทศสิงคโปร์ แพทย์ที่รับ
การรักษาจะได้ค่าตอบแทน แต่ค่าเงินของประเทศสิงคโปร์ แตกต่างจากของประเทศไทย และความสามารถ
ในการจ่ายค่าตอบแทนของประเทศสิงคโปร์แตกต่างจากประเทศไทย และถ้าพิจารณาอัตราการเสียชีวิตจาก
โรคติดต่ออันตรายในแต่ละรายโรค เช่น ถ้าเป็นกาฬโรค ร้อยละ 30 โรคไข้ทรพิษ ร้อยละ 30 โรคไข้เลือดออก
ไครเมียนคองโก ร้อยละ 40 โรคไข้ลาสซา ร้อยละ 20 โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ ร้อยละ 70 โรคติดเชื้อไวรัส
มาร์บ วร์ก ร้อยละ 40 โรคติดเชื้อไวรัส อีโบลา ร้อยละ 70 โรคติดเชื้อไวรัส เฮนดรา ร้อยละ 70 โรคซาร์ส
ร้อยละ 10 โรคเมอร์ส ร้อยละ 35 ซึ่งโรคติดต่ออันตรายทั้ง 12 โรคมีอัตราการเสียชีวิตสูง ดังนั้น ผู้ที่ติดเชื้อ
เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็ น แพทย์ บุ คลากร หรือประชาชนทั่วไป อัตราการเสียชีวิตสูงอยู่แล้ว และบางโรคมีอัตรา
การทุพพลภาพสูง จึงเห็นว่ากรณีเสียชีวิต จ่ายค่าชดเชย 1,000,000 บาทนั้นไม่เพียงพอ
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ถ้าจะเสนอเรื่องให้นี้คณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติพิ จารณาอีกครั้งจะต้องมีฐานอิงว่า กรณี ติดเชื้อโรคติดต่ออันตรายแล้วไม่เสียชีวิต จะจ่าย
ค่าชดเชยหรือไม่ และจ่ายเป็นจานวนเงินเท่าไหร่ เพราะที่ฝ่ายเลขานุการเสนอเข้ามาจะเน้นไปที่การบาดเจ็บ
และในกรณี ถ้าติดเชื้อโรคติดต่อทั่วไป ซึ่งแม้จะไม่รุนแรงและอัตราการเสียชีวิตต่าก็ต้องนามาพิจารณาด้วย
โดยตัวอย่างกรณีที่ติดเชื้อแล้วไม่เสียชีวิตที่ฝ่ายเลขานุการยกขึ้นมาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
ซึ่งเป็นการจ่ายเงินในอัตราที่ต่ามาก
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ถ้าบาดเจ็บจนได้รับอันตรายสาหัส จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท แต่ถ้าบาดเจ็บและใช้เวลา
ในการรักษาพยาบาลไม่เกิน 20 วัน จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในส่วนของระเบียบ
คณะกรรมการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. 2560 ที่ ศู น ย์ ก ฎหมาย กรมควบคุ ม โรคน ามาใช้ เที ย บเคี ย งเพื่ อ ยกร่ า งนั้ น
ขอเรียนว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ การดูแลขวัญกาลังใจให้แก่บรรดาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) ที่เสียสละเวลาส่วนตัวออกมาช่วยเหลืองานราชการ ภายใต้ เงื่อนไขคือ ต้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตาม
คาสั่ งใช้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้นสั งกัด และต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้สั่งการให้ดาเนินการ อันจาเป็นต้องอาศัยกาลังของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่เพื่อ
เฝ้ าระวังและทาหน้ าที่ในฐานะช่วยเหลื อผู้ ช่วยเหลื อเจ้าพนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี การ
กาหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามที่ปรากฏในระเบียบ ซึ่งขั้นตอนสาคัญที่จะออกระเบียบนี้ได้นั้น
ต้องผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังด้วย เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องวินัยการเงินของหน่วยงานราชการ
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในกรณี ของการบาดเจ็บจากการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เช่ น นั่ งรถไปสอบสวนโรคแล้ ว รถคว่าแล้ ว แขนขาดข้างหนึ่ งหรือ สู ญ เสี ย อวัย วะ จ่ ายไม่เกิ น
100,000 บาท เหมาะสมหรือไม่ กรณีที่ 2 ถ้าเสียชีวิตจากโรคติดต่อทั่วไป จะจ่าย 25 เท่าของเงินเดือนหรือ
ค่าจ้าง กรณีที่ 3 ถ้าเสียชีวิตจากโรคติดต่ออันตราย จะจ่ายเพิ่มเป็น 50 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง กรณีที่ 4
ถ้ า ติ ด เชื้ อ โรคติ ด ต่ อ ทั่ ว ไปแล้ ว ไม่ เสี ย ชี วิ ต หรื อบาดเจ็ บ และใช้ เวลาในการรั ก ษาพยาบาลไม่ เกิ น 20 วั น
จ่าย ...
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จ่าย 50,000 บาท และกรณี ที่ 5 ติดเชื้อโรคติ ดต่ออัน ตรายแล้ วไม่เสี ยชีวิต ซึ่ งยังไม่ มีเกณฑ์ ใดๆ กาหนด
กรณีนี้จะจ่ายเท่าไหร่ คณะอนุกรรมการมีข้อเสนอแนะหรือไม่
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา เสนอว่า กรณีติดเชื้อโรคติดต่ออันตรายแล้วไม่เสียชีวิต
เห็นควรจ่ายกึ่งหนึ่งของอัตราที่จ่ายในกรณีทเี่ สียชีวิต
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สรุปว่ากรณีติดเชื้อโรคติดต่ออันตราย
แล้วไม่เสียชีวิต จะจ่าย 12.5 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
นายแพทย์โรม บั วทอง ผู้แทนสานั กระบาดวิทยา สอบถามว่า กรณี เจ้ าหน้าที่ติดเชื้ อ TB - XDR
จะจ่ายเป็นเงินเท่าไหร่
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ถ้าติดเชื้อแล้วไม่เสียชีวิต จ่าย 12.5
เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง แต่ถ้าติดเชื้อแล้วเสียชีวิต จะจ่าย 50 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง แต่ถ้าเป็นการ
ติดเชื้อวัณโรคธรรมดาแล้วรักษาเกิน 6 เดือน หรือกรณี เป็นโรคติดต่อทั่วไป ให้จ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
และถ้าเป็นโรคติดต่ออันตรายจะใช้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบาเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ โดยจะจ่าย 50 เท่าของค่าครองชีพหรือเงินเดือน
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบถามว่า ค่าชดเชย
ที่จะจ่ายจ่ายจากเงินงบประมาณหรือจากเงินบารุง และเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับเป็นใครบ้าง เมื่อพิจารณากฎหมายแล้ว
เจ้าหน้าที่ที่จ ะได้ เช่น เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หน่ว ยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ และจะรวมไปถึง
คณะทางานประจาช่องทางเข้าออกทีไ่ ม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยหรือไม่
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีการจ่ายเงิน จะจ่ายให้กับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในทุกสังกัด ไม่ใช่เฉพาะ
สังกัดกรมควบคุมโรคหรือกระทรวงสาธารณสุข และจ่ายให้กับบุคลากร เช่น แพทย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล ทีมสอบสวนโรค โดยจ่ายจากเงินงบประมาณ
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบถามว่า ขณะนี้
จะกาหนดเฉพาะค่าตอบแทนและค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน
หรือควบคุมโรคติดต่อก่อนใช่หรือไม่
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิ บดีกรมควบคุมโรค กล่ าวว่า ตามมาตรา 14 (6) มี เงินหลาย
ประเภทที่ คณะกรรมการโรคติด ต่ อ แห่ งชาติ ต้ องประกาศก าหนด และทางฝ่ ายเลขานุ ก ารได้ แ ยกออกมา
ดาเนิ น การก่ อน 2 ประเภท คือ ค่าตอบแทนและค่าชดเชยให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ ซึ่งปฏิ บั ติงานด้านการเฝ้ าระวัง
สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รูปแบบของ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เห็นควรให้เทียบเคียงกับเรื่องค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เจ้าพนักงานไปปฏิบัติหน้าที่แล้ว
เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เรื่องค่าตอบแทนและค่าชดเชยได้เคยมีการ
หารือกัน 3 ฝ่าย คือ กรมควบคุมโรค สานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง โดยในเรื่องรูปแบบได้ มีการหารือ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว กรณีนี้จะแตกต่างจากมาตรา 48 ซึง่ ได้กาหนดรูปแบบไว้ชัดว่าต้องออกเป็น
กฎกระทรวง แต่ตามมาตรา 14 (6) เกิดประเด็นที่ต้องตีความว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ข้อเสนอแนะว่าให้กรมควบคุมโรคร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขมาก่อน ส่วนรูปแบบ
ให้พิจารณา …
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ให้พิจารณาภายหลัง และขอสรุปจากที่ท่านประธานได้เสนอในที่ประชุม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กรณีติดเชื้อ
หรือบาดเจ็บ และกรณีติดเชื้อแล้วเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มโรค คือ โรคติดต่ออันตราย
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และโรคระบาด ถ้ากรณีเสียชีวิตใช้ฐานอิงตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วย
บาเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้า หน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือ
ราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ โดยจ่าย 50 เท่าของเงินเดือน
หรือ ค่าจ้ าง ในส่ วนของกรณี บ าดเจ็ บ หรือติดเชื้อ แล้ ว ไม่เสี ยชีวิต จ่าย 12.5 เท่ าของเงิน เดือนหรือค่าจ้าง
แต่กรณีติดเชื้อโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังให้ใช้ฐานอิงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข โดยกรณีติดเชื้อแล้วได้รับ
อั น ตรายสาหั ส จ่ ายไม่ เกิ น 100,000 บาท ถ้ า ติ ด เชื้ อ บาดเจ็ บ รั ก ษาพยาบาลไม่ เกิ น 20 วั น จ่ ายไม่ เกิ น
50,000 บาท
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอว่า ในส่ วนนี้
กรมควบคุมโรคจะต้องกาหนดให้ชัดเจนว่าส่วนใดจะเอาตัวอย่างจากระเบียบใด และต้องกาหนดเงื่อนไขและ
วิธีการจ่ าย เช่น ระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ วยการจ่ายเงิน ช่ว ยเหลื อเบื้ องต้น ผู้ ให้ บ ริก ารที่ได้รับความ
เสี ยหายจากการให้ บ ริการสาธารณสุ ข จะตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการหรือจะกาหนดให้ บุคคลใดเป็ น
ผู้พิจารณา ทั้งนี้ ควรกาหนดกรอบการจ่ายให้มีความรวดเร็ว
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามที่ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอว่า ควรจะกาหนดในรูปแบบคณะกรรมการหรือตั้ง บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น
ผู้พิจารณา เห็นว่าควรกาหนดในรูปแบบของคณะกรรมการ และในส่วนของโรคติดต่อทั่วไปหรือโรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวังอาจมอบอานาจลงไปที่จังหวัด แต่ในส่วนของโรคติดต่ออันตรายให้ส่วนกลางเป็นผู้พิจารณา
นายปั ญ ญา ใบทอง ผู้ แทนกองกฎหมาย ส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข เสนอว่า หากจะ
กาหนดให้เป็นในรูปแบบคณะกรรมการ จะต้องเป็นคณะที่มีจานวนกรรมการไม่มาก เช่น อาจกาหนดจานวนกรรมการ
ไว้ 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และจะต้องกาหนดเรื่องการอุทธรณ์ไว้ด้วย ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับจานวนเงินที่จ่ายให้
และในเรื่องของอัตราว่าใครจะเป็นผู้กาหนด ต้องทาการตกลงกับกระทรวงการคลังหรือไม่ หรือเป็นสิทธิของ
คณะกรรมการอยู่แล้วที่จะเป็นผู้กาหนด
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ในส่วนของอัตราเห็นว่ามีความเหมาะสม
เพียงแต่ว่าในเรื่องของหลักเกณฑ์หรือวิธีการจะต้องกาหนดรายละเอียดหลายขั้นตอน เช่น องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ การอุทธรณ์ หรือการร้องเรียนด้วย
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ค่าชดเชยที่เราจ่ายให้กับ เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติหน้ าที่ และต้องมีการพิสูจน์ว่าโรคที่ติดมาเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ใช่จากการใช้ชีวิตประจาวัน
ของเขาเอง ทั้งนี้ มีอยู่หลายประเด็นที่จะต้องพิจารณาโดยละเอียด
นางสาวอังคณา บริสุท ธิ์ ผู้ อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่ าวว่า ผู้ ที่ เกี่ยวข้องหมายถึงเจ้าหน้าที่
ที่ลงพื้นที่และที่อยู่ในสถานพยาบาล โดยจะมีอยู่สองส่วนคือที่เป็นกลุ่มที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด แต่กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ ฯ แต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ เช่น เวรเปล จะต้องพิจารณาว่าเขา
สามารถได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อที่เขาจะได้ไปใช้ระเบียบอื่น
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เพราะฉะนั้น
ถ้าจะเขียนคานิยาม ต้องเอาตาแหน่งหลักที่มีตัวตนตามพระราชบัญญัติก่อน แล้วคนที่เข้ามาช่วย เช่น ถ้าเขา
ได้รับคาสั่งมอบหมายจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เราจะให้ค่าตอบแทน
หรือไม่ …
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หรื อไม่ กรณี นี้ ที่ เป็ น ปั ญ หาคื อ ระเบี ย บของกระทรวงการคลั ง ที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ขคงต้ องไปหารือ กั บ
กระทรวงการคลัง เพราะว่านิยามว่าด้วยการสาธารณสุขปรากฏว่ากล่าวถึงกระทรวงอื่นชัดเจน แต่ไม่ได้กล่าวถึง
กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงแต่เฉพาะตาแหน่ง มีแต่กระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงาน
อื่นที่ได้รับมอบหมาย แต่ไม่มีกระทรวงสาธารณสุข เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้จะทาให้เกิดปัญหาขึ้นมาทันที ดังนั้น
การเขียนเมื่อเป็นการจ่ายเงินต้องให้มีความชัดเจน
นายแพทย์ ธนรั กษ์ ผลิพั ฒ น์ รองอธิ บดี กรมควบคุ มโรค กล่ าวว่า บางเรื่อ งไม่ ส ามารถรอค าสั่ ง
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรได้ ยกตั ว อย่ า งเช่ น ส่ ง อสม. ไปช่ ว ยเก็ บ ไก่ ส่ ว นนี้ เห็ น ว่ า ควรจ่ า ยค่ า ตอบแทน
ด้วยเหมือนกัน เขาอาจจะไปช่วยทางานบางอย่างที่อาจมีความเสี่ยงต่า แต่บังเอิญเข้าไปในพื้นที่สีแดงแล้วเกิด
ติ ด โรคกลั บ มา Concept คื อ จ่ า ยทุ ก คนที่ เกี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ที่ มี ก ารมอบหมายงานเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
นายแพทย์ โ รม บั ว ทอง ผู้ แ ทนส านั ก ระบาดวิ ท ยา กล่ า วว่ า เห็ น ด้ ว ย แต่ ข อเป็ น เฉพาะกรณี
โรคอันตรายได้หรือไม่
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่ าวว่า ในระเบี ยบต้องกาหนดคานิยาม
ของคาว่า “เจ้าหน้าที่” ว่าหมายถึงใครบ้าง โดยหลักการคือ ให้หมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วค่อยแยกว่าเป็นใคร
บ้ าง ถ้ า ในสถานพยาบาลก็ เป็ น เวรเปลหรือ ในวอร์ ด ซึ่ ง มี พ ยาบาลหลายคน พยาบาลบางคนอาจจะเป็ น
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แต่บางคนอาจจะยังไม่ถูกแต่งตั้ง กรณีนี้ถ้าพิจารณาในรายละเอียดควรจะมี
เจ้ าหน้ าที่ ส าธารณสุ ข หรื อ เจ้ า หน้ าที่ ป กครองด้ ว ยหรื อ ไม่ ตรงนี้ ห ากเชื่ อ มไปจะเป็ น ประเด็ น ที่ คุ ย กั น ว่ า
หลักเกณฑ์นี้จะออกมาเป็นระเบียบของกระทรวงการคลัง ที่ใช้กับทุกกระทรวง ทบวง กรม หรือเป็นระเบียบ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และอีกประเด็นคือคนที่จะเป็นคนจ่าย ตอนนี้ได้ข้อตกลงร่วมกัน โดยจะ
ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็น คนชี้ หรือให้ คณะกรรมการจั งหวัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสามท่าน
ไม่เกินห้าท่านและมีเกณฑ์ให้พิจารณา โดยดูผลจากห้องปฏิบัติการ หรือการตรวจร่างกาย ในส่วนของแหล่งเงิน
จะเขียนเปิดไว้เหมือนระเบี ยบกระทรวงการคลั งฉบับนี้ห รือไม่ ว่าให้จ่ายจากเงินงบประมาณก่อน แต่ถ้าเงิน
งบประมาณไม่พอสามารถจ่ายด้วยเงินนอกงบประมาณ หรือจะกาหนดให้ใช้เงินงบประมาณอย่างเดียว แต่จะมี
ประเด็นว่าถ้าเป็นเงินงบประมาณ สานักงบประมาณก็ต้องตั้งให้กับ เรา แต่ถ้าเปิดเป็นเงินนอกงบประมาณ ก็จะ
มีประเด็นว่า มีเงินนอกงบประมาณเยอะอยู่แล้ว ก็ไปใช้เงินนอกงบประมาณ จะไม่จัดสรรเงินให้
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ควรให้ตั้งเป็น
เงินงบประมาณ ถ้าเป็นเงินนอกงบประมาณ ส่วนระเบียบกระทรวงการคลังตอนนี้ไม่มีฐานกฎหมายเฉพาะ
แต่ก รณี นี้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ โรคติ ดต่ อ พ.ศ. 2558 เป็ น กฎหมายเฉพาะ เรื่อ งนี้ ส านั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเคยตีความไว้แล้ว เช่น เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ถ้าเป็นภารกิจของหน่วยงานชัดเจน มีกฎหมายรองรับ
สามารถขอตั้งเงินงบประมาณได้ เพราะฉะนั้น เรื่องเงินงบประมาณเราน่าจะขอได้ แต่ถ้ามีปัญหา ค่อยตกลง
กับกระทรวงการคลังขอเพิ่มเงินนอกงบประมาณ
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า ถ้าใช้เงินงบประมาณก็ ไม่ขัดข้องอะไร
แต่กาหนดเงินนอกงบประมาณไว้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดี กรณีเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทัน
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เราตั้งไว้เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ
ถ้าไม่ตั้ งไว้ วัน ที่ มี ก ารระบาดใหญ่ ขึ้ น มาอาจจะเป็ น ปั ญ หาได้ ซึ่ งเวลาตั้ งไว้ก็ ไม่ ได้ แ ปลว่าจะเป็ น ภาระเงิน
งบประมาณของประเทศ เป็นเหมือนกับการเตรียมการไว้มากกว่า เวลาที่ต้องเอาออกมาใช้ เราจะได้ไม่ต้องมา
ร่างใหม่ อย่างครั้งที่เราเสนอเรื่องโรคเมอร์สไป ซึ่งได้คาตอบช้า
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ขอสอบถามผู้แทนสานักงบประมาณ
เราต้องตั้งงบข้าขึ้น หรือขอเป็นงบกลาง
นายภาคภูมิ …
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นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่ าวว่า โดยปกติจะไม่มีงบประมาณโดยตรง
เพราะงบประมาณเขาจะดูปีต่อปี ถ้าตั้งไว้แล้วไม่ได้เบิกจ่าย ปีถัดไปก็ไม่ได้ตั้ง
นายแพทย์ธนรั กษ์ ผลิ พั ฒ น์ รองอธิ บดีกรมควบคุมโรค กล่ าวว่า ของบกลางส าหรับ โรคติ ดต่ อ
อันตราย แต่ในส่วนของโรคติดต่อทั่วไป เราสามารถพบได้ทุกวัน ก็ตั้งเป็นเงินงบประมาณ ในประเด็นนี้ต้องมี
คาถามแน่นอนว่าจะเป็นจานวนเท่าไร
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า โดยสรุปคือให้แบ่งออกเป็นสองส่วน
กรณี โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ให้ ใช้เงิน งบประมาณ กรณี โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดให้ ของบกลาง
เป็นครั้งคราวไป
นายแพทย์ ธ นรั กษ์ ผลิ พั ฒ น์ รองอธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรค กล่ า วว่ า หากระเบี ย บฉบั บ นี้ อ อกมา
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะตั้งงบประมาณหรือไม่
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังปี พ.ศ. 2561 ที่รอลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งตอนแรกเราวางแผนว่าเราจะทาเป็น
ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข แต่กระทรวงการคลัง ต้องการให้ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติอื่นด้วย จึงออกเป็น
ระเบียบกลางของกระทรวงการคลังแล้วให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบตามภารกิจของตน เพราะว่าเขา
ให้ อานาจหั วหน้ า ส่ วนราชการของแต่ล ะกรมเป็นผู้ พิจารณาจ่าย โดยมีคณะกรรมการของแต่ล ะหน่วยงาน
ซึ่ งถู ก อธิ บ ดี ห รื อ ปลั ด กระทรวงเป็ น คนแต่ งตั้ ง พิ จ ารณาเป็ น กรณี แ ล้ ว ไปอ้ า งอิ งกั บ โรค แต่ โ รคอ้ างอิ งตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อยู่แล้ว
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ถ้าเกิดเขา
ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้ว กรรมการของกรมซึ่ง ชี้ให้เจ้าหน้าที่ได้รับ เงินค่าชดเชย แล้วเขาจะมาขอ
ค่าชดเชยกรณี เป็ น โรคติดต่ออัน ตรายอีกครั้งได้ห รือไม่ เพราะว่า ระเบี ยบกระทรวงการคลั งให้ จ่ายในกรณี
โรคติดต่ออันตรายด้วย เกณฑ์ของเขาไปผูกกับโรคเดียวกันกับของเรา กลัวว่าจะไปตีความไปว่าถ้าได้ค่าชดเชย
เบื้องต้นตามระเบียบปี 2561 แล้ว จะมาขอค่าชดเชยโรคติดต่ออันตรายตามหลักเกณฑ์ของเราอีกได้หรือ ไม่
จะได้เขียนว่ากรณีนี้ไม่ให้ หรือถ้าได้เงินแล้วไม่ตัดสิทธิ์
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังฉบับนี้
ที่ลงประกาศวันที่ 29 มกราคม 2561 มีข้อ 13 กาหนดว่า การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ให้บริการ
สาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขตามระเบียบนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิ ของผู้ให้บริการ
สาธารณสุข ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด เว้นแต่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินอื่นใด
ที่ทางราชการจ่ ายให้ ตามกฎหมาย หรือในระเบียบอื่นในลักษณะเดียวกันด้วย และถ้าผู้นั้นได้รับเงินอื่นใด
สาหรับเหตุการณ์เดียวกันไปแล้ว ให้ผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามระเบียบนี้ ซึง่ ก็มี
เงื่อนไขซ้อนอีกว่า เว้นแต่เงินอื่นใดที่ได้รับนั้นมีจานวนต่ากว่าเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่มีสิทธิจะได้รับตามระเบียบ
นี้ ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ เช่น เราบอกว่าเห็นควรให้เขาได้หนึ่งแสน เขาก็
ต้องได้ส่วนต่างจากเรา
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กลับไปพิจารณาวาระที่ 3.1 เรื่องนี้
เป็ น เรื่ อ งค่ าตอบแทนของเจ้ าหน้ าที่ ที่ ป ฏิ บั ติ งานตามพระราชบั ญ ญั ติ โรคติด ต่ อ พ.ศ. 2558 ซึ่งการออก
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าวจะมีอยู่สองส่วน ส่วนแรกคือการออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งเป็นการ
ออกไปในลักษณะของการสอบสวนและการควบคุมโรคระบาด อีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ ใน
โรงพยาบาล ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาในช่วงที่คนไข้เมอร์สแอดมิท อยู่ที่โรงพยาบาลบาราศนราดูร กรมจ่ายเงินให้
สามเท่ า ของค่ า เวร สมมติ ว่ าแพทย์ อ ยู่ เวร ได้ เงิ น ค่ าเวรละ 1100 บาท ก็ จ ะจ่ า ยให้ เวรละ 3300 เป็ น
ค่าตอบแทน …
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ค่ าตอบแทนในกรณี ที่ ป ฏิ บั ติ งานเสี่ ย งภั ย แต่ รอบนั้ น ที ม ระบาดไม่ ได้ คราวนี้ ก็ จ ะมี อ ยู่ ส องส่ ว น คื อ แบบ
ปฏิบัติงานในเวลาปกติกับปฏิบัติงานนอกเวลาจะจ่ายค่าตอบแทนหรือไม่ มีเกณฑ์อะไร อัตราเท่าไร
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า การเกิดภัยไม่ยึดติดกับเวลาที่ออกปฏิบัติ
ราชการ ดั ง นั้ น ไม่ ค วรไปยึ ด โยงกั บ ระเบี ย บราชการในส่ ว นของการปฏิ บั ติ ราชการเวรเช้ า หรื อ เวรบ่ า ย
เพราะความเสี่ยงภัยไม่ได้มาในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ กรณีนี้คือเราต้องให้ทุกเวลาที่มีความเสี่ยงภัย
คือเรื่องเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรณีเสี่ยงภัย ปกติก่อนหน้านี้จะให้สามเท่าของแต่ละวิชาชีพ สาหรับค่าเสี่ยง
ภั ย ต่ อ แปดชั่ ว โมงในสมั ย ที่ มี เคสโรคเมอร์ ส คอนเฟิ ร์ม 3 เคสแรก ใช้ งบประมาณกลางของรัฐ บาล ซึ่ ง ใช้
หลักเกณฑ์ 3 เท่าของค่าเวรของแต่ละวิชาชีพ คิดว่าสามเท่าไม่มากไม่น้อยไป เราให้ทุกวิชาชีพ ตั้งแต่ทีมลง
พื้นที่ ทีมรักษาพยาบาล จะให้ก็ต่อเมื่อเข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์คือคนไข้เป็นผู้ป่วยยืนยัน และต้องมีหลักฐานชัดเจน
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ถ้าเป็นกรณีผู้มีเหตุสงสัยว่าป่วย
จะจ่ายหรือไม่
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ถ้าเป็นกรณีผู้มีเหตุสงสัยว่าป่วย ถ้ามี
ผู้ป่วยรายหนึ่งมาจากตะวันออกกลางแล้วเราต้องเข้าไปสอบสวน หรือโรงพยาบาลจะต้องทาการรักษาในห้อง
แยกโรค เขาปฏิ บั ติ เ สมื อ นว่ า ผู้ ป่ ว ยรายนี้ เป็ น ผู้ ป่ ว ยยื น ยั น ไว้ ก่ อ น ฉะนั้ น เราก็ จ ะจ่ า ยให้ ใ นช่ ว งเวลา
ที่ ผู้ ป่ ว ยรายนี้ เป็ น ผู้ ป่ ว ยที่ ส งสั ย ว่าจะเป็ น โรคจนถึ งเวลาที่ ผ ล lab ออกมาเป็ น negative สมมติว่า ผ่ านไป
แปดชั่วโมงแล้ วผล lab ออกมา เราก็จะให้ เขาแค่แปดชั่วโมงที่เขามีความเสี่ยง จะไม่ให้ ตลอดเวลาเหมือน
อย่างผู้ป่วยยืนยัน แต่ถ้าเป็นเคสยืนยันแน่นอน ก็จะจ่ายให้จนผู้ป่วยรายนี้เป็น negative เราถึงจะมีการยกเลิก
แต่ถ้าเป็นเคสสงสัยทุกโรค อย่างอีโบลาก็ต้องให้ แต่เขาต้องแอดมิทยืนยัน หมายความว่าจะบอกว่าสงสัยเมอร์ส
แต่พาเขาไปนอนวอร์ดปกติก็ไม่ได้
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ถ้าจะจ่ายก็จะต้องมีคานิยามของ
ผู้ที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย และกรณีการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในกรณีโรคติดต่ออันตราย เราไม่ได้
จ่ายเป็นเงินเดือน เราจ่ายเป็นเหตุการณ์ไป และจะจ่ายเฉพาะคนที่ลงปฏิบัติหน้าที่จริง ซึ่งคนที่ลงปฏิบัติหน้าที่จริง
ส่วนใหญ่ก็จะมีตารางเวรเป็นลายลักษณ์อักษร บางคนที่ไม่ได้อยู่เวรในวันนั้น แต่โดนตามตัวให้ไปปฏิบัติราชการ
ก็จ่ายในลักษณะเดียวกัน
นายแพทย์ โรม บั วทอง ผู้ แทนส านั ก ระบาดวิท ยา กล่ าวว่า เรื่องปัญ หาการจ่ายค่าเสี่ ยงภั ยคื อ
ข้อหนึ่งโรงพยาบาล แพทย์กับพยาบาลเขามีตารางเวรอยู่แล้ว แต่การลงพื้นที่ใช้การตรวจสอบที่เข้มมากจนถึง
ขั้นว่าไม่อยากส่งเบิก เนื่องจากข้อหนึ่ง เขาจะต้องมีชื่อในคาสั่งมอบหมายงาน เช่นถ้าตัวเขาไม่ได้อยู่ในคาสั่ง
มอบหมายงานของโรคเมอร์ส ที่ให้ปฏิบัติ ตอบโต้ รักษาโรคเมอร์ส จึงไม่สามารถเบิกได้ ข้อสอง ถ้าไม่มีอนุมัติ
ราชการ หรือใบอนุ มัติจ ากผู้ บั งคับ บั ญ ชาว่าให้ ล งพื้ นที่ ไปสอบสวนโรคก็ไม่ ส ามารถเบิ กได้ ข้อสาม ถ้าไม่ มี
รายงานการสอบสวนโรคกลับมาภายในสี่สิบแปดชั่วโมงตามที่เราตั้งเอาไว้ ก็ไม่สามารถเบิกได้ กรณีที่ลงพื้นที่
เบิกยากกว่ากรณีที่โรงพยาบาล เพราะว่าที่โรงพยาบาลเขามีตารางเวรอยู่แล้วว่าใครบ้างที่ปฏิบัติงานที่สังกัด
นายแพทย์ ธ นรั กษ์ ผลิ พั ฒ น์ รองอธิ บ ดี กรมควบคุ ม โรค กล่ า วว่ า ตรงนี้ ค นที่ สั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแทบจะไม่ได้ค่าตอบแทนเลย
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ปัญหานี้เจ้าหน้าที่น้องๆ ที่อยู่ในส่วน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่มีใครเบิกได้ เนื่องจากข้อหนึ่งไม่มีคาสั่งแต่งตั้ง ข้อสองปฏิบัติงานใน
ท้องที่ของตัวเองซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้ทาใบอนุมัติลงพื้นที่ ส่วนรายงานการสอบสวนโรคเขาทาเป็นปกติอยู่แล้ว
แต่ติดปัญหาว่าค่อนข้างจะเบิกยาก แต่ก็มีบางที่ที่เขาเบิก โดยเฉพาะตอนที่เจอเคสคอนเฟิร์ม
นายแพทย์ ...
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นายแพทย์ ธนรั ก ษ์ ผลิ พั ฒ น์ รองอธิ บดี กรมควบคุ มโรค กล่ าวว่า สรุป ในตอนแรกในส่ ว นของ
โรคติดต่ออันตราย ผู้มีสิทธิก็คือผู้ที่ลงปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นภาคสนาม หรือว่าอยู่ที่โรงพยาบาล เราจะจ่าย
ในอัตรา 3 เท่าของค่าเวรปกติ ถึงแม้ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานในเวลาราชการ ก็จ่ายให้ทั้งผู้ป่วยยืนยันและผู้ป่วย
ที่สงสัย โดยมีเงื่อนไข ซึง่ ตรงนี้ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาว่าจะจ่ายหรือไม่จ่าย
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า มีประเด็นที่ว่าเจ้าหน้าที่เวลาออกไป
ปฏิบัติงานสุ่มเสี่ยง จะได้ประกันชีวิต อย่างเช่นกรณีออกไปน้าท่วมแล้วเกิดเรือล่มจะอยู่ในส่วนนี้หรือไม่
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หมายถึงกรณีโรคติดต่อใช่หรือไม่
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ใช่ค่ะ น้าท่วมก็ไปเวลามีท้องเสียในค่าย
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่ าวว่า กรณีนี้เป็นค่าตอบแทนสาหรับ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคติดต่อ ถ้าเป็นค่าตอบแทนสาหรับการปฏิบัติงานโรคระบาด จะจ่ายหรือไม่
นายแพทย์โรม บั วทอง ผู้แทนสานักระบาดวิท ยา สอบถามว่า โรคระบาดตามพระราชบัญ ญั ติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือโรคระบาดทั่วไป
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคระบาดตามพ.ร.บ. โรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 ซึง่ การปฏิบัติงานจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้หรือไม่ ส่วนการสอบสวนโรคปกติ ตอนนี้เราไม่ได้จ่าย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้าต้องมีการชี้แจงคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติ ควรชี้ให้เห็นว่าวิธีการรูปแบบความตรากตรากรณีโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาดเท่ากัน
ส่วนระยะเวลาที่ออกไปสอบสวนโรคแต่ละโรคไม่เท่ากันใช่หรือไม่
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคระบาดจ่าย 2 เท่า โรคติดต่อ
อันตรายจ่าย 3 เท่า
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า สมมติว่ามีไข้หวัดนกระบาดที่ประเทศจีน
แล้วก็ระบาดจากคนไปสู่คน ข้ามขั้นเป็น Pandemic ไปทั่วโลก อธิบดีก็รีบประกาศว่าไข้หวัดนกเป็นโรคระบาด
ตามพระราชบัญญัติฯ ไข้หวัดนกกับโรคติดต่ออันตรายนี้จะมีความรุนแรงเท่ากัน คือถ้าเป็น Pandemic การติด
เชื้อง่ายแล้วก็เสียชีวิตง่าย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างระเบียบฉบับนี้ ท้ายสุดจะต้องมี
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายว่ามีอะไร ฉบับก่อนๆ โดยเราจะกาหนดแบบฟอร์มมาตรฐานกลางให้เขากรอก
น้อยที่สุดเพื่อที่จะอานวยความสะดวก เพราะว่ากลับมาเขาจะต้องสรุปรายงานการสอบสวนโรค ต้องมาเตรียม
หลักฐานเบิกเงิน ทาให้ไม่อยากเบิก ฝ่ายเลขานุการจะรับไปออกแบบฟอร์มสาหรับขอเบิก ขอถามอาจารย์สุเทพว่า
กรมปศุสัตว์มีกฎหมายเรื่องค่าตอบแทนหรือไม่
นายสุเทพ ยิ้ม ละมุ ล ผู้ แทนกรมปศุ สั ตว์ กล่ าวว่า ไม่ มี เราดูตั ว อย่างของกระทรวงสาธารณสุ ข
แต่ก็ไม่มีกฎหมายเขียนไว้ จึงต้องเอากฎหมายของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นกฎหมายกลางไปเชื่อมโยงโรคบางโรค
ในเขตพื้นที่
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า เห็นด้วยกับการกาหนดค่าตอบแทน
กรณีโรคระบาดไว้ที่ 2 เท่า
นายแพทย์ ธ นรั ก ษ์ ผลิ พั ฒ น์ รองอธิ บ ดี กรมควบคุ ม โรค กล่ า วว่ า กั งวลว่ า จะมี ผ ลกระทบกั บ
ค่าตอบแทนของกรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยหรือไม่ ถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ บางเหตุการณ์ เช่น
ในอดีตมีผู้ว่าราชการจังหวัดเคยประกาศเด็งกี่เป็นเขตภัยพิบัติ แล้วตอนหลัง มีประเด็นปัญ หาเรื่องการเบิก
เอางบกลางมาใช้ไม่ได้ ตอนหลังเขาจึงไม่ได้ประกาศ แต่สมมติว่าวันใดวันหนึ่งเขาเกิดประกาศโรคติดต่อที่เป็น
ภัยพิบัติขึ้นมา ถ้าอัตราของเราไปมากกว่ากับอัตราของเขา จะเกิดการลักลั่นว่าสองมาตรฐาน และไม่เป็นธรรม
กับเขาหรือไม่
นายพิสิษฐ์ …

๑๑
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เรื่องค่าตอบแทนหรือ
ค่าใช้จ่ายของกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยมีฐานอานาจในการออกอยู่แล้ว ตามมาตรา 7 (5) แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้ออกเป็นระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เนื่องจากปัญหาที่พบแต่ละปี คือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
จะปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์แต่เบิกไม่ได้ กรณีนี้เป็นเรื่องของขวัญกาลังใจในการทางาน จึง
จาเป็นต้องอาศัยอานาจตามกฎหมายออกระเบียบให้ท้องถิ่นเกิดความคล่องตัวในการทางาน เพราะเงินที่ใช้จ่าย
เป็นเงินงบประมาณของท้องถิ่นเอง ไม่ใช่เงินของกระทรวง ซึ่งการออกระเบียบฉบับนี้สามารถแก้ปัญหาให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการถูกหน่วยตรวจสอบเรียกเงินคืนได้
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ส่วนของผมเรื่องค่าเสี่ยงภัยจะต้องไม่
ทับซ้อนกับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เขาได้ปกติ ถ้าได้ค่าโอที จะต้องไปไปเบิกซ้อน
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ในส่วนของกรม ค่าเสี่ยงภัยจะต้องไม่
ทับซ้อนกับค่าล่วงเวลา ต้องเบิกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่ง
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การนับระยะเวลา เจ้าหน้าที่บางคน
จะนับเป็นนาทีตั้งแต่ที่เข้าไปอยู่ในห้องผู้ป่วย
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ค่าตอบแทนต่างกับค่าเสี่ยงภัย ในเวลา
ราชการจะแตกต่างกับนอกเวลาราชการ เช่น กรณี ต้องออกปฏิบัติการตอนเที่ยงคืน ยึดจากอัตราที่เบิกเดิม
แต่อาจมีกรณีที่ต้องทางานตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืน แต่ไม่บังคับว่าต้องเบิกเต็ม ทาเท่าใด เบิกเท่านั้น
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามที่ผู้แทนสานักระบาดวิทยาเสนอ
หากเราจะให้อัตราสามเท่าของค่าเวร จะได้อัตรา ๓,๐๐๐ บาท เช่น ทางาน 8 ชั่วโมงได้ ๓,๐๐๐ บาท ต่ากว่า
๑ ชั่ ว โมง จะได้ ๑,๐๐๐ บาท โดยสรุ ป คือ ให้ คิ ด เป็ น สองเท่ า เพื่ อ ให้ เจ้าหน้ าที่ ได้ท างานเต็ มความสามารถ
และเพื่อให้ มีขวัญ กาลั งใจในการทางาน โดยจ่ายตามเหตุการณ์ เป็นรายครั้งรายวัน ไม่ได้จ่ายเป็นรายเดือน
อีกประเด็นสาหรับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องอยู่เวร standby ซึ่งตามพ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดให้ทา
หน้าที่ แต่เขาไม่ได้ออกปฏิบัติงาน เราจะจ่ายเงินให้เขาหรือไม่
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ถ้าไม่มี case หรือปัญหาเกิดขึ้น ก็ไม่ควรจ่าย
นายภาคภู มิ ไชยปุ ร ณะ ผู้ แ ทนส านั กงบประมาณ สอบถามว่า เจ้าหน้ าที่ ที่ จะได้ รับ เงิน เฉพาะ
เจ้าหน้าทีใ่ นห้อง Lab เท่านั้น หรือรวมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหมดทุกคน
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า มีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สาหรับหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขที่ช่วยเราทางาน เราก็จ่ายให้เขาเหมือนกัน เช่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ แต่เวลาเบิกอาจต้อง
ใช้ ค าสั่ งมอบหมายงาน แต่ ที่ ผ่ านมาหน่ วยงานที่ เบิ กได้ น้ อยหรือเบิ กไม่ ได้ เลยคื อเจ้ าหน้ าที่ ในสั งกั ดส านั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพราะมีดุลพินิจในการเบิกจ่ายต่างกัน และเจ้าหน้าที่ไม่อยากทาหลักฐานเบิกจ่ายเพราะมี
หลายขั้นตอน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในส่วนของอัตราการจ่ายค่าเวร ซึ่งจะมี
บุคคลบางกลุ่ม เช่น พนักงานขับรถยนต์ซง่ึ มีความเสี่ยงด้วย เช่นนี้เบิกได้หรือไม่
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า แต่ละวิชาชีพจะได้เงินในอัตราที่ต่างกัน
และพนักงานขับรถยนต์ก็ได้ด้วย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า การเขียนนิยามคาว่า “เจ้าหน้าที่” จะทา
ให้เกิดความครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่จริงทุกตาแหน่ง แต่ในการจ่ายเงินอัตราต้องชัดเจน และอีกประเด็น
คือกรณีการปฏิบัติงานหลายช่วงเวลาใน ๑ วันจะคิดอย่างไร
นายแพทย์โรม ...

๑๒
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า หากลงพื้นที่ปฏิบัติงานเริ่ม ๑๓.๐๐ น.
ถึง ๒๐.๐๐ น. เกินเวลาไปก็บวกเพิ่มให้โดยไม่อิงกับค่าเสี่ยงภัยหรืออิงกับเวลา
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย สอบถามว่า เริ่มนับตั้งเมื่อใด นับตั้งแต่เตรียมทีมและ
อุปกรณ์ หรือเริ่มนับตั้งแต่ปฏิบัติงานจริง
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า เริ่มนับตั้งแต่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับตาม
อนุ มั ติ เดิ นทางไปราชการ แต่เริ่มนั บ ที่ หน้ างานจริง กล่ าวคื อ เริ่มปฏิ บั ติ เมื่ อใด ก็ ถือว่ามี ความเสี่ ยงภั ยเกิดขึ้ น
เมื่อเดินทางกลับแล้ว ความเสี่ยงภัยก็จะหมดไป ก็จะไม่นับรวมเป็นระยะเวลาในการเบิก
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า โดยสรุปคือ การนับระยะเวลาเริ่มนับเมื่อเริ่ม
เสี่ยงภัย คือเริ่มปฏิบัติงานจริง ไม่รวมระยะเวลาเดินทาง เตรียมอุปกรณ์และชุด หรือสวมชุด และขอสอบถามว่า
ที่ผ่านมา ใช้เวลาในการลงสอบสวนโรคนานที่สุดเท่าใด
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า แล้วแต่งานเป็นครั้งๆ การสอบสวนอาจใช้
เวลาเป็น สัป ดาห์ แต่ในช่วงเวลานี้จ ะไม่นับรวมระยะเวลาที่รอผลตรวจจากห้ องปฏิบัติการและไม่รวมเวลา
พักผ่อน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในทางปฏิบัติจริง แต่ละโรคใช้เวลา
ต่างกันบางโรคใช้เวลา ๑๔ วัน บางโรคใช้เวลา ๗ วัน แล้วเขาเบิกได้เท่าไร
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ถ้าการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานของแต่ละโรค
ในแต่ละครั้งที่ไม่เท่ากัน จะมีปัญหาในการนับระยะเวลาหรือไม่
นายปั ญ ญา ใบทอง ผู้ แ ทนกลุ่ ม กฎหมาย ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กล่ า วว่ า
ค่าตอบแทนในกรณีปกติจะมีวิธีคิดอย่างไร จะเป็นรายวัน รายเวร รายโรค หรือเหมาจ่าย เช่น เภสัชกรและ
แพทย์ได้เท่ากัน จะตาแหน่งหรือระดับใดก็ได้เท่ากันหมด หรือ จะกาหนดอัตราของแต่ละตาแหน่งแต่ละระดับ
ต่างกันไป
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย สอบถามว่า เหตุใดจึงให้ค่าตอบแทนลดหลั่นกัน
เพราะในทางปฏิบัติจริง แพทย์เป็นคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุด
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า การจ่ายเงินขึ้นกับระยะเวลาที่ลงพื้นที่
เพราะว่าเวลาเราไปทางาน เราไม่ลงไปพร้อมกัน ก็จะจ่ายเงินให้เฉพาะคนที่ไปลงพื้นที่เท่านั้น บางช่วงที่ไม่มี
case ก็ จ ะไม่เบิ ก หรื อเมื่ อ ส่ งตรวจห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารแล้ ว จะคิด เป็ น พลั ด รอผลเชื้ อโรคประมาณ 8 ชั่ ว โมง
ประเด็นคือถ้าเขาออกจากห้องปฏิบัติการแล้ว เขาก็หมดความเสี่ยง
นายแพทย์ ธ นรั ก ษ์ ผลิ พั ฒ น์ รองอธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรค กล่ า วว่ า เหตุ ที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารใน
โรงพยาบาล เบิกได้เพราะที่ผ่านมาในทางปฏิบัติ จะตกลงกันว่าจะไม่ให้เราตรวจหาเชื้ออีโบลา แต่ให้ส่งตรวจที่
Centers for Control and Prevention : CDC คือเราทาอะไรกับคนไข้ไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการเจาะเลือด
หรือตรวจเสมหะ และจากการสอบถามว่าสามารถดาเนินการอะไรกับคนไข้ได้บ้าง หากต้องรอจน 14 วัน
เชื้อโรคอาจแพร่ ซึ่งการตรวจหาเชื้ออีโบลาจะทราบผลได้ภายใน 8 ชั่วโมง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า สรุปว่าจุดเริ่มต้นคือเริ่มเสี่ยงภัยเมื่อไร
ก็ให้เริ่มนับระยะเวลาเมื่อนั้น
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขอให้เขียน
สิ่งที่ต้องการและสภาพปัญหา เพื่อให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติพิจาณาอีกครั้ง
นายแพทย์ธนรักษ์ …

๑๓
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้ จึงจาเป็นต้องเขียนให้ครอบคลุมเพื่อให้สามารถเบิกค่าตอบแทนได้
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ เสนอให้เพิ่มแหล่งเงินในวาระที่ 3.2 ด้วย เพื่อความ
ชัดเจน
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ให้กาหนดเรื่องการสอบสวนโรค
นอกเวลาราชการในกรณีอื่นๆ เป็นวาระอื่นๆ และให้ฝ่ายเลขานุการยกร่างเพื่อเสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
1. ให้ ฝ่ ายเลขานุ ก ารยกร่ างหลั กเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขการจ่ายค่ าตอบแทนให้ แ ก่เจ้าหน้ าที่
ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ โดยให้มีรายละเอียดดังนี้
กรณีโรคติดต่ออันตราย
ผู้มีสิทธิ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์
- จ่ายค่าตอบแทนให้ในกรณีปฏิบัติงานในเวลา/นอกเวลาราชการ
- ให้จ่ายในอัตรา 3 เท่าของค่าเวรของแต่ละวิชาชีพ
- ให้จ่ายในกรณีผู้ป่วยยืนยัน และกรณีผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วยจนกว่ามีการยืนยันว่าไม่ได้ป่วย
เป็นโรคที่สงสัย
กรณีโรคระบาด
ผู้มีสิทธิ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์
- จ่ายค่าตอบแทนให้ในกรณีปฏิบัติงานในเวลา/นอกเวลาราชการ
- ให้จ่ายในอัตรา ๒ เท่าของค่าเวรของแต่ละวิชาชีพ
- ผู้ป่วยแบบยืนยัน
- ให้จ่ายในกรณีผู้ป่วยยืนยัน และกรณีผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วยจนกว่ามีการยืนยันว่าไม่ได้ป่วย
เป็นโรคที่สงสัย
2. ให้ ฝ่ ายเลขานุ การยกร่างหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขค่าชดเชยให้ แก่เจ้าหน้ าที่ ซึ่งปฏิบั ติงาน
ด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ โดยให้มีรายละเอียดดังนี้
ผู้มีสิทธิ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กรณีโรคติดต่อ
- ติดเชื้อเสียจนชีวิต ๒๔๐,๐๐๐ บาท - ๔๐๐,๐๐๐ บาท
- ติดเชื้อจนได้รับอันตรายสาหัส ๑๐๐,๐๐๐ บาท - ๒๔๐,๐๐๐ บาท
- ติดเชื้อ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
แหล่งเงิน : เงินประมาณ (งบรายปี) หรือเงินนอกงบประมาณ
กรณีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
- ตายได้ 25 เท่าของค่าครองชีพหรือเงินเดือน x อัตราเงินเฟ้อ
- ติดเชื้อ 12.5 เท่าของค่าครองชีพหรือเงินเดือน
แหล่งเงิน ...

๑๔
แหล่งเงิน : เงินประมาณ (งบกลางเป็นครั้งคราว)
ผู้พิจารณากาหนดค่าชดเชย : คณะกรรมการ
- เพิ่มกรณีคนในครอบครัวติดเชื้อจากผู้ติดเชื้อ ให้ได้รับค่าชดเชยด้วย
3. มอบผู้ แทนส านักระบาดวิทยาจัดทา Budget burden เสนอที่ประชุม เพื่อ ใช้ในการประกอบการ
พิจารณาครั้งต่อไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
การจ่ายค่าตอบแทนสาหรับการสอบสวนโรคนอกเวลาราชการ กรณีโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
ผู้มีสิทธิ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์
- เป็นการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ให้จ่ายในอัตรา 1 เท่าของค่าเวรของแต่ละวิชาชีพ
- ให้จ่ายในกรณีผู้ป่วยยืนยัน และกรณีผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วยจนกว่ามีการยืนยันว่าไม่ได้ป่วย
เป็นโรคที่สงสัย
เลิกประชุมเวลา 16.3๐ น.
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