รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2561
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมประยูร กุนาศล อาคาร 1 ชั้น 3 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. นางอาริยา กล่อมกลิ่นสุข
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
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นิติกรชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกองกฎหมาย
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย
อนุกรรมการ
กรมควบคุมโรค
และเลขานุการ
นิติกรปฏิบัติการ
อนุกรรมการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
และผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่ออนุกรรมการที่ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น
1. ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
รายชื่อ...

-2รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์
2. นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย
3. นางสาวชนัญปภัสร์ บัวทอง

นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2561 และดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2561
นางสาวอั งคณา บริ สุ ทธิ์ ผู้ อ านวยการศู นย์ กฎหมาย กล่ า วว่ า ขอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงาน
การประชุ ม และหากมี ข้ อ แก้ ไ ขประการใด สามารถแจ้ ง มายั ง ฝ่ า ยเลขานุ ก ารเพื่ อ ขอปรั บ แก้ ไ ขรายงาน
การประชุมเพิ่มเติมได้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในส่วนของวาระเพื่อพิจารณาวันนี้
เป็นเรื่องค่าตอบแทนและค่าชดเชย สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ที่ประชุมได้กาหนดกรอบหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ ายค่า ตอบแทนและค่าชดเชยไว้ ซึ่ง ฝ่ายเลขานุการได้ นาข้อมูล ดังกล่าวไปยกร่าง
หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ ายค่าตอบแทนและค่าชดเชย วันนี้ จึง ขอนาร่างที่ได้จัดทาเข้าสู่ การ
พิจารณาของที่ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม แล้วทางฝ่ายเลขานุการจะนาเรียน
ผู้บ ริ ห ารแล้ ว น าร่ างทั้งสองฉบั บ นี้ ไปรั บฟังความคิดเห็ น ของผู้ ที่มีส่ วนเกี่ยวข้อง และจากนั้น จะดาเนินการ
ประมวลผลและน าร่ างเข้าสู่ การพิจ ารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่ งชาติ ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามมาตรา 14 (6) ก่อนนาประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการ
เฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ
(1) ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“เจ้ า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นหน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม
โรคติด ต่อ หรื อเจ้า หน้า ที่ซึ่งปฏิบัติงานด้ านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ
ในหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุม
โรคติดต่อในสถานพยาบาล ห้องปฏิบัติการ หรือสถานที่ที่ได้มีการชันสูตรของหน่วยงานของรัฐ หรือใน
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
“ป้องกันโรค”…

-3“ป้ อ งกั น โรค” หมายความว่ า การด าเนิ น การเฝ้ า ระวั ง หรื อ ป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และให้หมายความรวมถึงการกระทาไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ก่อนการเกิด
ของโรค เพื่อป้องกันการเกิดหรือการแพร่ของโรคติดต่อ
“ควบคุ ม โรค” หมายความว่ า การด าเนิ น การเฝ้ า ระวั ง หรื อ ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ตาม
พระราชบัญญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558 และให้หมายความรวมถึงการเคลื่ อนย้า ยผู้ป่วย การวินิจฉั ย
การชันสูตร การรักษา การทาลายเชื้อ หรือการกระทาไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ภายหลังจากที่ได้มีการเกิดของ
โรคแล้ว
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง
สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรค ควรเพิ่มคาว่า “รักษา” เพื่อให้ครอบคลุมถึงพยาบาลที่ทาหน้าที่รักษา
คนไข้ ส่วนเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการไม่ได้ทาหน้าที่สอบสวนโรค แต่ทาหน้าที่ชันสูตร ควรจะใช้คาว่า “เจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติงานด้านการชันสูตรในห้องปฏิบัติการ” ดังนั้น ก็จะมีสามกลุ่มใหญ่ๆ
นายแพทย์ โ รม บั ว ทอง ผู้ แ ทนส านั ก ระบาดวิ ท ยา กล่ า วว่ า ค าว่ า “รั ก ษา” เขี ย นก่ อ นค าว่ า
“ป้องกัน” หลังคาว่า “หรือ” และในส่วนสุดท้าย ให้เปลี่ยนเป็นคาว่า “เจ้าหน้าทีท่ ี่ปฏิบัติงานชันสูตรหรือสัมผัส
ตัวอย่างที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในห้องปฏิบัติการ”
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ดังนั้นก็จะครอบคลุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทีค่ วรจะได้ค่าตอบแทนในการเข้ามาดาเนินการเกี่ยวกับโรคติดต่อตามที่ผู้แทนสานักระบาดวิทยาเสนอ ในส่วน
ถ้อยคาของกฎหมาย ขอปรึกษาคณะอนุกรรมการว่า คาที่เพิ่มเข้าไปไม่ปรากฏในกฎหมายหลัก จะสามารถนามา
เขียนในหลักเกณฑ์นี้ได้หรือไม่ หรือคาว่า “ป้องกันหรือควบคุมโรคในสถานพยาบาล” นั้นครอบคลุมหรือตีความ
ไปถึงคาว่า “รักษา” ได้หรือไม่ เพราะว่าพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เน้นไปที่คาว่า “เฝ้าระวัง
ป้องกัน สอบสวนโรค และควบคุมโรค หากไม่ครอบคลุม เราสามารถเขียนคาว่า “รักษา” ได้หรือไม่
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ในบริบทของโรงพยาบาลจะมีทีมควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมี แพทย์ 1 คนและพยาบาล 2 คนที่ทาหน้าที่ ควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล แต่ จ ะไม่ ร วมถึ งแพทย์ ที่ รั ก ษาคนไข้ กับ พยาบาลในวอร์ด ทั้ง หมด ดัง นั้น หากกาหนดค านี้ ไว้
จะทาให้หมายถึงผู้ที่ทาหน้าที่ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเท่านั้น
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เนื่องจากมาตรา 14 (6) กาหนดให้
คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การ
เบิกจ่ายค่าชดเชย ค่าทดแทน ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค
การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ จึงมีประเด็นในเรื่องของถ้อยคา ซึ่งผู้ปฏิบัติเกรงว่า ถ้า หากไม่มีคาว่า
“รั กษา” ผู้ที่จ ะน าหลักเกณฑ์นี้ ไปปฏิบัติ อาจตีความไม่ได้ ว่า คาว่า “ควบคุมโรค” ครอบคลุ มทุกกิจกรรม
เพื่อการหยุดยั้งโรค ซึ่งการควบคุมโรคคือการรักษา การควบคุมไม่ให้โรคแพร่ต่อ ดังนั้น จะสามารถกาหนด
ให้ชัดเจนขึ้นสาหรับผู้ที่จะนาหลักเกณฑ์นี้ไปใช้ หรือจะสามารถเขียนคานิยามเพิ่มได้หรือไม่
นายแพทย์โ รม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา เสนอว่า ถ้าเขียนคาว่า “รักษา” เพิ่มเข้าไป
ให้เขียนนิยามคาว่า “ควบคุมโรค” ว่าได้แก่ การกักกัน การรักษาผู้ป่วย การแยกผู้ป่วย โดยให้การควบคุมโรค
ในโรงพยาบาลหมายความถึงการรักษาด้วย เพราะเราต้องการให้ค่าตอบแทนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ภัยทั้งหมด
นายแพทย์…

-4นายแพทย์ ธ นรั กษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิ บดีกรมควบคุมโรค กล่ าวว่า คาว่า “ป้องกัน ” เป็นกรณีที่
ยังไม่เกิดโรค ส่วนคาว่า “ควบคุมโรค” คือกิจกรรมใดๆ ที่ดาเนินการหลังที่มีโรคเกิดขึ้นแล้ว ซึ่ง รวมถึงการ
วินิจฉัย การรักษา การทาลายเชื้อ ดังนั้นอาจไม่ใช้คาว่า “รักษา” แต่ไปกาหนดนิยามคาว่า “ควบคุมโรค”
ว่าหมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่ได้ดาเนินการหลังจากที่มีโรคเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งให้หมายความรวมถึงการรักษาหรือการ
วินิจฉัยด้วย
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ควรกาหนดนิยามคาว่า “ป้องกันโรค”
ด้วยหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เห็นว่าควรกาหนด
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า คาว่า “ควบคุมโรค” หมายความว่า
กิจกรรมใดๆ ที่ดาเนินการหลังจากที่มีโรคเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งหมายความรวมถึงการวินิจฉัย การชันสูตร การรักษา
การทาลายเชื้อ ส่วนคาว่า “ป้องกันโรค” หมายความว่า กิจกรรมใดๆ ที่ดาเนินการก่อนมีโรคเกิดขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้โรคเกิดขึ้น
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า เนื่องจากเป็นเรื่อง
ระเบียบการจ่ายเงิน จึงต้องมีความชัดเจน ไม่ควรเขียนคาว่า “เป็นต้น”
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า อาจจะเขียนปลายเปิดไว้ แล้วกาหนด
ในภายหลัง
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สามารถเขียน
ได้หรือไม่ว่าหมายถึงการควบคุมโรคตามหมวด 6
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ควรเขียนไว้ในตอนท้ายว่า “หรือกิจกรรม
การป้องกันควบคุมโรคในหมวด 6”
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ าวว่า ขอสอบถามผู้ แทนกรมบัญชีกลาง
ในส่ ว นของการเบิ กจ่ ายว่า ถ้าเขีย นไว้แบบนั้น ความหมายจะกินความกว้างเกินไปหรือไม่ เพราะจะทาให้
หมายความถึง การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามหมวด 6 ของพระราชบัญญัติโ รคติดต่อ พ.ศ. 2558
ซึ่งถ้าเขียนไว้เช่นนี้ หากนาไปใช้ในการเบิกจ่ายจริง จะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติหรือไม่
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า สามารถกาหนดให้รวมถึงกิจกรรมการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อตามหมวด 6 ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อยู่แล้ว และเวลาที่กรมบัญชีกลางพิจารณาหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
ก็จะพิจารณาว่าเป็นการจ่ายเงินค่าอะไร มีกฎหมายกาหนดให้จ่ายหรือไม่ มีความจาเป็นเหมาะสมที่ต้องจ่าย
หรือไม่ เพื่อเป็นฐานในการคานวณในการอนุมัติการเบิกจ่าย
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เสนอให้กาหนดนิยามคาว่า “ควบคุมโรค”
หมายความว่า กิจกรรมใดๆ ที่ดาเนินการหลังจากที่ได้มีการเกิดโรคขึ้นแล้ว ซึ่งหมายความรวมถึงกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ ย วข้องตามหมวด ๖ ของพระราชบั ญญั ติโ รคติ ดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ การเคลื่ อนย้ ายผู้ ป่ว ย การวินิ จฉั ย
การชันสูตร การรักษา การทาลายเชื้ อ และคาว่า “ป้องกันโรค” หมายความว่า กิจกรรมใดๆ ที่ดาเนินการ
ก่อนมีการเกิดโรค ซึ่งมีวัตถุป ระสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ โ รคเกิดขึ้น หรือแพร่กระจาย ซึ่งหมายความรวมถึง
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามหมวด ๖ ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า คาว่า “ผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น
โรคติดต่อ” มีประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมความหมายของคานิยามหรือไม่
นายแพทย์…

-5นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ไม่ควรกาหนดไว้ โดยควรให้เป็น
เรื่อง case by case
(2) ข้อ 4 กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ใดได้ดาเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคเนื่องจาก
พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทน
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ สอบถามว่า ใครเป็นผู้พิจารณาว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัย
ในลักษณะใดจึงจะเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา ชี้แจงว่า ให้พิจารณาจากนิยามของโรคแต่ละโรค
ว่ามีอาการตามที่กาหนดไว้ หรื อไม่ ซึ่งหมายความว่าผู้ ที่พบบุคคลที่มีอาการของโรคตามนิยามที่กาหนดไว้
สามารถแจ้งว่าได้พบผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การดาเนิน
กิจกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ทาให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามร่างฉบับนี้ไม่ควรจากัดเฉพาะกิจกรรมที่ดาเนินการกับ
ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคเท่านั้น ควรให้มีความครอบคลุมไปถึงการดาเนินการกับผู้ที่เป็นพาหะ
ผู้สัมผัส และผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคด้วย
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา ชี้แจงว่า การที่เจ้าหน้าที่จะป้องกัน หรือควบคุมโรคได้
จะต้อ งเริ่ มต้น จากมีผู้ ที่ เป็ น หรื อ มีเหตุ อันควรสงสั ย ว่าเป็นโรคอยู่ก่อ นแล้ ว เจ้ าหน้ าที่ จึ ง จะดาเนินการกั บ
ผู้ที่เป็นพาหะ ผู้สัมผัส และผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคต่อไปได้
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ สอบถามว่า ตามนิยามคาว่า “เจ้าหน้าที่” ตามข้อ 1 คาว่า
“ผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว” หมายความว่าอย่างไร
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ยกตัวอย่างเช่น พนักงานขับรถ เวรเปล
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ถ้าไม่กาหนด
คาว่า “ผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว” ไว้ในนิยามของคาว่า “เจ้าหน้าที่” อาจทาให้พนักงานขับรถไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนได้
นายแพทย์ ธ นรั ก ษ์ ผลิ พั ฒน์ รองอธิ บ ดีก รมควบคุ มโรค กล่ าวว่า ไม่ จาต้องระบุผู้ ที่ เป็น พาหะ
ผู้สัมผัส หรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรค เพราะก่อนที่จะพบผู้ที่เป็นพาหะ ผู้สัมผัส หรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะ
ติดโรค เจ้าหน้าที่ต้องพบผู้ที่เป็นโรคหรือสงสัยว่าเป็นโรคก่อน และประเด็นของผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่ในนิยามของ
คาว่า “เจ้าหน้าที”่ ตามข้อ 1 เห็นควรให้ตัดออก
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เห็นควรให้
ตัดคาว่า “ผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว” ออก และขอให้ผู้แทนกรมบัญชีกลางและผู้แทนสานักงบประมาณ
พิจารณาว่า ถ้าเจ้าหน้าที่เริ่มดาเนินการโดยตั้งต้นการดาเนินกิจกรรมกับผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคแล้ว
ต่อมามี การดาเนิ น การกับ ผู้ที่ เป็น พาหะ ผู้ สัมผั ส หรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรค การดาเนินกิจกรรมของ
เจ้าหน้าที่ที่มีต่อบุคคลดังกล่าวสามารถเบิกค่าตอบแทนได้หรือไม่
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ชี้แจงว่า เนื่องจากคานิยามกาหนดไว้แล้วว่าเป็นการ
ดาเนินกิจกรรมตามหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมไปถึงผู้ที่
เป็นพาหะ ผู้สัมผัส หรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรค
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่ าวว่า เห็ นควรให้ ตัดคาว่า “ผู้ ช่วยของ
เจ้าหน้าที่ดังกล่าว” ในนิยามของคาว่า “เจ้าหน้าที”่ ตามข้อ 1 ออก
มติที่ประชุม เห็นชอบ
(3) ข้อ 5...

-6(3) ข้อ 5 ให้เจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ยื่นคาขอที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในกรณีที่
ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัด หรือที่สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในกรณีที่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้อานวยการสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เสนอเรื่องต่ อคณะกรรมการโรคติดต่ อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ ได้รับคาขอ เพื่อให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
แบบคาขอรับค่าตอบแทนให้เป็นไปตามแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เป็นกรณีที่กาหนดให้เจ้าหน้าที่ที่มี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็น ผู้ยื่นคาขอรับค่าตอบแทน ในทางปฏิบัติอาจเกิดปัญหาได้ เพราะในการยื่นคาขอ
จะมีตัวแทนของทีมยื่นคาขอรับค่าตอบแทนรวมทั้งหมด แต่กองคลังของกรมควบคุมโรคชี้แจ้งว่า ผู้มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนต้องมายื่นคาขอรับค่าตอบแทนด้วยตัวเอง ผู้แทนกรมบัญชีกลางมีข้อแนะนาหรือไม่
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา เราให้ตัวแทนทีม
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ยื่นคาขอรับค่าตอบแทน เช่น ในกรณีลงสอบสวนโรคเมอร์สที่ผ่านมา ถ้าทีมที่ลงสอบสวนโรค
มี 10 คน ก็ให้นาย ก ยื่นแทนอีก 9 คน โดยใช้เอกสารการเบิกแบบตารางขวาง และให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่จะ
เบิกกรอกข้อมูลลงในตารางขวางฉบับนั้น แล้วให้นาย ก เป็นผู้ไปเบิกเงินและรับเงินแทนทุกคน เพื่อความสะดวก
และลดขั้นตอนในการปฏิบัติ เพราะถ้าให้ทุกคนไปยื่นเบิกเองจะทาให้มีเอกสารจานวนมาก
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ สอบถามว่า เหตุใดถึงให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทน
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระบวนการในการยื่นเรื่องขอเบิก
ค่าตอบแทนไม่ควรกาหนดให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
เป็นผู้พิจารณา ควรให้กระบวนการสิ้นสุดที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือที่สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เพราะโดยปกติแล้ว คนที่มีอานาจให้เบิกเงินคือหัวหน้าส่วนราชการ
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ยกตัวอย่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ที่ผ่ านมา จากเหตุการณ์ที่มีโรคเมอร์ สเกิดขึ้นในประเทศไทย เวลาลงไปสอบสวนโรคก็มีเจ้าหน้าที่ที่สังกัด
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ลงไปร่ ว มด าเนิ น การด้ ว ย และการจ่ า ยค่ า ตอบแทนนั้ น เจ้ า หน้ า ที่
จากส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จะยื่ น เอกสารการเบิ ก จ่า ยที่ ก รมควบคุ ม โรค โดยส านั ก ระบาด
ดาเนินการยื่นเรื่องให้และใช้หลักฐานในการยื่นขอรับค่าตอบแทนเป็นแบบเดียวกันกับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ถ้ามีการประกาศให้โรคพิษสุนัขบ้า
เป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญั ติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในเขตจังหวัดใดแล้ว หากกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยยังไม่ได้ประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นภัยพิบัติ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดาเนินการป้องกันควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าในเขตจังหวัดนั้น สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะไม่สามารถนาเงินงบกลางออกมาใช้ได้ ดังนั้ น
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เกี่ยวกับการดาเนินการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ า ตลอดจนค่าตอบแทนตามร่างฉบับนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ทั้ ง นี้ ถ้ า ประกาศฉบั บ นี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ ใด กรมควบคุ ม โรคควรจั ด ท า
แนวทางการของบกลางให้แก่ทางพื้นที่ เพื่อนามาจัดการปัญหาในการป้องกันควบคุมโรค ไม่ควรให้โรงพยาบาล
หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดบริหารจัดการเอง เพราะสานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลอาจไม่
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนั้น กรมควบคุมโรคต้องสนับสนุนแหล่งงบประมาณให้เขาด้วย
นางสาว...

-7นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ขอสอบถามผู้แทนกรมบัญชีกลางและ
ผู้แทนสานักงบประมาณว่า ตามข้อ 3 ใครควรเป็นผู้ที่มีอานาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เพราะใน
ขั้นตอนการเบิ กจ่ ายซึ่งต้องมีการยื่ นคาขอไปที่นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดหรือผู้อานวยการส านักอนามัย
กรุงเทพมหานคร แล้ วแต่กรณี จะต้องดาเนินการอะไรต่อไปหรือไม่ หรือนายแพทย์สาธารณสุ ข จังหวัดหรือ
ผู้ อ านวยการส านั กอนามั ย กรุ งเทพมหานคร สามารถอนุ มั ติ เบิ กจ่ ายได้ เลย ส่ ว นกรณี เจ้ าหน้ าที่ ที่ มาจาก
ส่วนราชการอื่นที่ไม่ใช่กรมควบคุมโรคมาร่วมดาเนินการด้วย ใครเป็นผู้มีอานาจในการอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ชี้แจงว่า โดยหลักการแล้ว ผู้ มีอานาจในการพิจารณา
การเบิ กจ่ ายคื อ หั ว หน้ าส่ ว นราชการของหน่ว ยงาน หากต้อ งการให้ น ายแพทย์ส านัก งานสาธารณสุ ขหรื อ
ผู้อานวยการสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็น ผู้อนุมัติการเบิกจ่าย ท่านอธิบดีต้องทาหนังสือมอบอานาจให้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้อานวยการสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีอานาจดาเนินการแทน
ส่วนประเด็นการเบิ กจ่ ายค่าตอบแทนให้ แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่มาร่วมดาเนินการ ผู้มีอานาจในการ
เบิกจ่ายคือท่านอธิบดีกรมควบคุมโรค เพราะเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมาร่วมดาเนินการภายใต้ภารกิจของกรมควบคุมโรค
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในกรณี
ที่เงินประมาณเป็นของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก็หมายความว่าท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้มีอานาจในการอนุมัติ ดังนั้น กรมควบคุมโรคอาจต้องมีการประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง
การมอบอานาจให้พื้นที่มีอานาจอนุมัติการเบิกจ่าย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรคมีการดาเนินการผ่านทางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว
เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งต้องมีการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กรมควบคุมโรคเป็น ผู้คานวณค่าใช้จ่ายให้และนาไปตั้งงบประมาณไว้ที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อให้ เงิน สามารถลงไปสู่จั งหวัดได้ ซึ่งกรณีเรื่องค่าตอบแทนก็จะเป็นเช่น เดียวกัน เพราะเป็นการรองรับ
เกี่ยวกับโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพียงแต่ว่า
ในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนมีความแตกต่างกับเรื่องการจัดประชุมฯ เพราะคนที่มีอานาจอนุมัติการ
เบิ ก จ่ า ยค่ าตอบแทนเป็ น ท่า นปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง จ าเป็ นต้ อ งมีค าสั่ ง มอบอ านาจให้ น ายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้อานวยการสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เป็นผู้ดาเนินการแทน
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเด็นเรื่องงบประมาณในการจัด
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งเกี่ยวกับการดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
เห็นว่าควรให้ผู้บริหารของกรมควบคุมโรคนาเรื่องดังกล่าวหารือกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง
มติที่ประชุม ให้แก้ไขข้อ 3 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 3 ให้เจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ยื่นคาขอที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในกรณีที่ได้มี
การปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัด หรือที่สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในกรณีที่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้อานวยการสานักอนามัย พิจารณาค่าตอบแทน
แบบคาขอรับค่าตอบแทนให้เป็นไปตามแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้”
(4) ข้อ 4 เมื่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้รับ
เรื่ องตามข้อ ๒ แล้ว ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจัง หวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
แล้วแต่กรณี พิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ถ้ามีเหตุ
จาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาออกไปได้ไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว
นางสาว…

-8นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เนื่องจากตามข้อ 3 ที่ประชุมได้
พิจารณาและมีมติให้กระบวนการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนสิ้นสุดที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงต้องเปลี่ยนข้อความในข้อ 4 โดยใช้ข้อความว่า “เมื่อนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดหรือผู้อานวยการสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้รับเรื่องตามข้อ ๒ แล้ว ให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดหรือผู้อานวยการสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี พิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว
ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว” แทน
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า การพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
หมายความว่าอย่างไร เป็นการกาหนดจานวนเงินที่จะให้เป็นค่าตอบแทนใช่หรือไม่ แต่ตามร่างฉบับนี้ได้มีการ
กาหนดอัตราค่าตอบไว้แล้ว ดังนั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้อานวยการสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
จึงไม่ต้องไปกาหนดจานวนเงินอีก
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย เสนอให้เปลี่ยนจากคาว่า “พิจารณากาหนด
ค่าตอบแทน” เป็น “พิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทน”
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า เนื่องจาก
ข้อ 4 เป็นเรื่องของระยะเวลาในการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้มีความสอดคล้องกันและเป็นระบบ จึงเห็นว่า
ควรนาข้อ 6 ของร่างฉบั บนี้ว่าด้วยเรื่องการอุทธรณ์มารวมไว้ในข้อ 4 ด้วย และปรับถ้อยคาให้สอดคล้องกัน
และขอสอบถามเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ตามนิยามในข้อ 1 ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1. เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงาน
ในหน่ วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 2. เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้อยู่ในหน่ว ยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อแต่ทา
กิจกรรมป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจะต้องมีหนังสือ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อีกหรือไม่
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา ชี้แจงว่า ไม่ใช่การออกคาสั่งให้ ไปปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันควบคุมโรค แต่เป็นการขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาไปปฏิบัติงานเพื่อป้องกันควบคุมโรค
มติที่ประชุม ให้แก้ไขข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4 เมื่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้อานวยการสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้รับเรื่อง
ตามข้อ ๒ แล้ว ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้อานวยการสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
พิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ เรื่อง ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว
ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี แจ้งผลการพิจารณา
เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพร้อมกับแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ให้เจ้าหน้าทีท่ ราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้พิจารณาแล้วเสร็จ
เจ้าหน้าที่มีสิทธิอุทธรณ์ผลการการพิจารณาตามวรรคสองโดยยื่นต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
หรื อ ผู้ อ านวยการส านั ก อนามัย กรุ ง เทพมหานคร แล้ ว แต่ กรณี ภายในสิ บห้ า วัน นั บแต่ วั นที่ ไ ด้รั บ แจ้ ง ผล
การวินิจฉัยดังกล่าว
ค าวิ นิ จ ฉั ย ของนายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด หรื อ ผู้ อ านวยการส านั ก อนามั ย กรุ ง เทพมหานคร
ให้ถือเป็นที่สุด”
(5) ข้อ 5...
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โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
5.1 เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ
5.2 เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีที่น้อยกว่า
8 ชั่วโมง ให้ได้รับค่าตอบแทนโดยลดจานวนเงินลงตามสัดส่วน เศษของชั่วโมงถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ตัด
เศษทิ้ง ถ้าถึงครึ่งชั่วโมงให้ปัดเศษเป็น 1 ชั่วโมง แล้วแต่กรณี
5.3 อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จาแนกดังนี้
(1) กรณีพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย
(ก) แพทย์ ให้ได้รับค่าตอบแทน 3,300 บาท
(ข) สัตวแพทย์ ให้ได้รับค่าตอบแทน 3,300 บาท
(ค) เภสัชกร ให้ได้รับค่าตอบแทน 2,160 บาท
(ง) นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน 1,800 บาท
(จ) พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานเทคนิค ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน 1,440 บาท
(ฉ) เจ้ าหน้า ที่พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้า หน้า ที่เ ทคนิค ให้ไ ด้รั บ
ค่าตอบแทน 1,080 บาท
(ช) เจ้าหน้าที่อื่น ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้
1) สายงานที่เริ่ มต้นในระดับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ให้ได้รั บค่าตอบแทน
1,080 บาท
2) สายงานที่เริ่ มต้น ในระดับวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ให้ได้รับค่าตอบแทน
1,440 บาท
3) สายงานที่เริ่มต้นในระดับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ให้ได้รับค่าตอบแทน
1,800 บาท
(ซ) ลูกจ้างตาแหน่งอื่นๆ นอกเหนือจาก (ก) ถึง (ช) ให้ได้รับค่าตอบแทน 900 บาท
(2) กรณีพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด
(ก) แพทย์ ให้ได้รับค่าตอบแทน 2,200 บาท
(ข) สัตวแพทย์ ให้ได้รับค่าตอบแทน 2,200 บาท
(ค) เภสัชกร ให้ได้รับค่าตอบแทน 1,440 บาท
(ง) นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน 1,200 บาท
(จ) พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานเทคนิค ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน 960 บาท
(ฉ) เจ้า หน้าที่พยาบาล เจ้า หน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทคนิค ให้ได้รั บ
ค่าตอบแทน 720 บาท
(ช) เจ้าหน้าที่อื่น ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้
1) สายงานที่เริ่ มต้นในระดับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ให้ได้รั บค่าตอบแทน
720 บาท
2) สายงาน…
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960 บาท
3) สายงานที่เริ่มต้นในระดับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ให้ได้รับค่าตอบแทน
1,200 บาท
(ซ) ลูกจ้างตาแหน่งอื่นๆ นอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ให้ได้รับค่าตอบแทน 900 บาท
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เรื่องคาสั่งมี 2 ส่วน คือ 1. คาสั่ ง
แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 2. คาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานในเวลาราชการ
หรือนอกเวลาราชการ ดังนั้น ข้อ 5.1 ควรเพิ่มคาว่า “เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติ ด ต่ อ ” เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า เนื้อหาตามข้อ 5.2 ไม่ควรกาหนดไว้ใน
ร่างฉบับนี้ ควรไปกาหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ เช่น ถ้า กาหนดให้ทางานเกินหนึ่งผลัด โดยให้เบิกได้หนึ่งผลัด
เห็นว่าไม่ถูกต้อง เนื่องจากการเสี่ยงภัยของเราควรกาหนดตามชั่วโมงที่เสี่ยงภัยจริง เพราะถือว่าเวลาปฏิบัติงาน
เราเสี่ยงภัยตลอดเวลาการทางาน เช่น ถ้าเสี่ยงภัย 10 ชั่วโมงก็ควรให้เบิก 10 ชั่วโมง ไม่ใช่เบิกได้ 8 ชั่วโมง
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า การกาหนดไว้เช่นนี้
เหมือนเป็นลักษณะการเหมาจ่าย
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ สอบถามว่า ถ้าตัดข้อ 5.2 ออกแล้ว อัตราในการ
คานวณค่าตอบแทนจะคิดจากหลักเกณฑ์ใด
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า วิธีคิดมี 2 แบบ 1. คิดเป็นผลัดเหมือน
โรงพยาบาล หนึ่งผลัดเท่ากับ 8 ชั่วโมง หรือ 2. คิดเป็นแบบรายชั่วโมงเหมือนกรณีทีมลงสอบสวนโรค
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ขอสอบถามแหล่งที่มาของหลักเกณฑ์
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กล่ า วว่ า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารอ้ า งอิ ง มาจาก
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่ว ยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 โดยลดหลั่นกันตามประเภทตาแหน่ง และฝ่ายเลขานุการได้ปรับ
จานวนเงินให้มีความเหมาะสมกับการสอบสวนโรคที่มีความเสี่ยงสูง
นายแพทย์ โ รม บัว ทอง ผู้แ ทนสานัก ระบาดวิ ทยา ชี้แจงว่า การคานวณเงินนี้ได้อ้างอิงจากการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสาหรับผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวนโรค และรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคทางเดิน
หายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอร์ส) และระเบียบการเบิกจ่ายของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สอบถามว่า ตาแหน่ง
เภสัชกร มีลักษณะการปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการสอบสวนโรคอย่างไร เหตุใดจึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เภสัชกรจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะ
กรณีที่ไปจ่ายยาให้ผู้ ป่ วยตอนลงพื้น ที่ส อบสวนโรคกับทีมสอบสวนโรคเท่านั้น หากเป็ นกรณีที่จ่ายยาอยู่ที่
สานักงานไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรณีค่าตอบแทน
ไม่เท่ากัน จะเกิดประเด็นปัญหาหรือไม่ เช่น ได้ค่าตอบแทนน้อยกว่า แต่มีความเสี่ยงในการติดโรคเท่ากัน
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หากมีประเด็นก็ชี้แจงไปว่าอ้างอิงมาจาก
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 โดยปรับอัตราให้เหมะสมกับลักษณะงานของกรมควบคุมโรค
นายพิสิษฐ์...
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ควรแบ่งอัตราเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม 1 (สายงานหลัก) เช่น แพทย์ สัตวแพทย์ ทันตแพทย์
กลุ่ม 2 (สายงานสนับสนุน) เช่น เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่ม 3 (สายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) เช่น นิติกร พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทาความสะอาด (แม่บ้าน)
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มอบฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของตาแหน่งอีกครั้ง
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ าวว่า ประเด็นโรคระบาดจะกาหนดเกณฑ์
ค่าตอบแทนเหมือนโรคติดต่ออันตรายหรือไม่
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคระบาดกาหนดให้เพียง 2,000
บาท 1,500 บาท และ 1,000 บาท ลดหลั่นกันไปตามประเภทตาแหน่ง
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ เสนอให้เพิ่มกรณีที่มเี ศษของชั่วโมง จะมีวิธีคิดอย่างไร
เพื่อทีเ่ วลาจ่ายเงินจะได้เกิดความชัดเจน
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เสนอให้มีการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานจริง และให้ตัดข้อ 6 ออก แล้วปรับเนื้อหาในข้อ 4 ให้สอดคล้องกัน
นายพิ สิ ษ ฐ์ วงศ์ เ ชี ย รธนา ผู้ แ ทนกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กล่ า วว่ า ควรก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการอุทธรณ์ไว้ ทั้งนี้ ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กาหนดให้ปลัดกระทรวง
เป็นผู้ชี้ขาดอุทธรณ์
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ให้เพิ่มประเด็นการชี้ขาดอุทธรณ์
ส่ว นการตั้งงบประมาณ ให้ตั้งไว้ที่กรมควบคุมโรคและส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมอบฝ่ าย
เลขานุ การปรับ ถ้อยคาให้เป็ นภาษากฎหมายและแจ้งเวียนเพื่อให้คณะอนุกรรมการช่ว ยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบอีกครั้ง
มติที่ประชุม
1. ให้แก้ไขข้อ 5.2 โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“5.2 อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต่อ ๘ ชั่วโมง จาแนกดังนี้
(1) กรณีพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย
(ก) กลุ่มที่ ๑ แพทย์ สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ ให้ได้รับค่าตอบแทน 3,๐00 บาท
(ข) กลุ่มที่ ๒ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข
พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานเทคนิค เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และเจ้าหน้าที่เทคนิคให้ได้รับค่าตอบแทน ๒,๐00 บาท
(ค) กลุ่มที่ ๓ พนักงานขับรถยนต์ นิติกร ให้ได้รับค่าตอบแทน ๑,๐๐0 บาท
(2) กรณีพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด
(ก) กลุ่มที่ ๑ แพทย์ สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ ให้ได้รับค่าตอบแทน ๒,๐00 บาท
(ข) กลุ่มที่ ๒ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข
พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานเทคนิค เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และเจ้าหน้าที่เทคนิคให้ได้รับค่าตอบแทน ๑,๕00 บาท
(ค) กลุ่มที่ ๓ พนักงานขับรถยนต์ นิติกร ให้ได้รับค่าตอบแทน ๑,๐๐0 บาท”
2. ให้เพิ่ม…

- 12 2. ให้เพิ่มข้อความ “ข้อ ๕.๓ การเบิกจ่าย ให้เบิกจ่ายตามระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานจริงและเศษของ
ชั่วโมงให้ปัดเป็น ๑ ชั่วโมง”
3. ให้ตัดข้อ 6 เดิมออก และให้เปลี่ยนข้อ 7 เป็นข้อ 6 แทน และให้เพิ่มข้อความว่า “หรือสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข”
4. ให้เพิ่มข้อความว่า “คาวินิจฉัยของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้อานวยการสานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร ให้ถือเป็นที่สุด”
5. ให้ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของตาแหน่ง และปรับถ้อยคาให้เป็นภาษากฎหมาย
และแจ้งเวียนเพื่อให้คณะอนุกรรมการทุกท่านช่วยพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง
3.2 หลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อนไขการจ่ายค่า ชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้า นการเฝ้าระวัง
สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปรับข้อ 1 ให้มีเนื้อหาเดียวกับ
ร่างอนุบัญญัติในวาระ 3.1
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา เห็นควรตัดคาว่า “เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย” ออก
เพราะไม่รวมกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ให้เฉพาะกรณีติดเชื้อโรค ซึ่งมีกรณีติดเชื้อที่แสดงอาการกับไม่แสดงอาการ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า หากใช้คานี้จะทาให้ มีความหมาย
ทีก่ ว้างและครอบคลุมกว่า
นายแพทย์ ธ นรั กษ์ ผลิ พั ฒ น์ รองอธิ บดี ก รมควบคุ ม โรค กล่ าวว่ า ยกตัว อย่า งเช่ น เดิน ทางไป
สอบสวนโรคที่จังหวัดปัตตานี แต่ถูกระเบิดตายทั้งคัน อย่างนี้จะได้รับค่าชดเชย
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า ชดเชยตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
กฎหมายนี้ แต่อาจได้รับเงินตามกฎหมายอื่น
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ต้องเป็นกรณีลงพื้นที่สอบสวนโรค
และติดเชื้อจากการลงพื้นที่ที่ลงสอบสวนโรคด้วย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย สอบถามว่า หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าชดเชยกับ
หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนจะกาหนดไว้เช่นเดียวกันหรือไม่ อย่างไร
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ควรจ่าย
โดยระบบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด /กทม. เพราะระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก้ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ก็ใช้ระบบ
คณะกรรมการในการพิจารณาจ่ายเช่นกัน
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยที่จะให้คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด/กทม. เป็นผู้พิจารณา เพราะอาจจะทาให้การจ่ายค่าชดเชยล่าช้า
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย เสนอ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจารณา
โดยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 คน ซึ่งสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสังกัดเพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชย
คือให้เรื่องเสร็จสิ้นภายในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่ต้องเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เสนอให้กรมควบคุมโรคเป็นผู้มีอานาจ
พิจารณาจ่ายค่าชดเชยโดยตั้งคณะกรรมการพิจารณาชุดหนึ่งจานวน ๓ คน เพราะการติดเชื้อโรค คนที่จะ
พิจารณาวินิจฉัยต้องมีความรู้ความสามารถพอสมควร
นางสาว…

- 13 นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้ แทนส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอว่า ปรั บข้ อ 2
ในร่างนี้ให้สอดคล้องกับร่างข้อ 1 และข้อ 2 ตามวาระที่ 3.1 และในข้อ ๓ ให้นาความในข้อ ๖ ของร่างเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนมาเขียนไว้ในร่างนี้ด้วย
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิ บดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ให้นาหลักการพิจารณาชี้ขาด
อุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สุดมาใช้กับร่างนี้ด้วย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในข้อ 4 จะยังคงประเด็นเรื่องการจ่าย
ค่าชดเชยในกรณีทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายไว้หรือไม่
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา เห็นควรให้ตัดการจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่ทรัพย์สิน
ของเจ้าหน้าที่เสียหาย และให้ตัดร่างข้อ ๔ ออก เพราะในทางปฏิบัติเราไม่ควรนาทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวไป
สอบสวนโรคอยู่แล้ว และเท่าที่ผ่านมาก็ยังไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้น
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิ พัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในข้อ 5 เห็นควรให้มีอัตราเดียว
ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือโรคติดต่อ กล่าวคือ ไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคใด ก็ควรได้ค่าชดเชย
เท่ากัน เช่น กรณีป่วยเป็นไข้สมองอักเสบแล้วจะพิการแน่นอน
นางสาวอัง คณา บริ สุท ธิ์ ผู้อ านวยการศูน ย์ก ฎหมาย กล่าวว่า ระเบียบการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่
ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ. 2561 กาหนดเรื่องการจ่ายเงินไว้
หลายกรณี ซึ่ งเงิ นที่ ได้ ต้ องไม่ ซ้ าซ้ อนกั นกั บร่ างฉบั บนี้ เช่ น หากเจ้ า หน้ า ที่ ไ ปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ล้ ว ติ ด เชื้ อ โรค
ต้องพิจารณาว่าระเบียบใดจ่ายให้มากกว่า ก็ให้ได้รับตามระเบียบนั้น แต่ต้องไม่ซ้าซ้อนกัน
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เห็นด้วยกับการจ่ายค่าชดเชยให้
บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เป็นขวัญและกาลังใจ โดยให้ได้เท่ากับอัตราที่เจ้าหน้าที่ได้รับ
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายค่าชดเชยให้แก่
คนในครอบครัว ควรตัดออก เพราะเขาติดเชื้อแล้วไปแพร่เชื้อให้คนในครอบครัวเอง จึงไม่ควรจ่ายให้
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ถ้าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การป้องกันความเสี่ยงเต็มที่แล้ว แต่ยังติดเชื้ออยู่ อย่างนี้เขาไม่ได้ตั้งใจ จึงควรจ่ายให้
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า หากเป็นกรณีติดเชื้อโดยเหตุสุดวิสัย เช่นนี้
เห็นด้วยที่จะจ่ายให้บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่นั้น
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้ แทนส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา เสนอว่ า ควรเพิ่ ม
“เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กาหนดไว้ด้วย”
นายแพทย์ ธ นรั กษ์ ผลิพัฒ น์ รองอธิ บดี กรมควบคุ มโรค กล่ าวว่า ไม่จาต้องเขียนไว้ เพราะไม่ มี
เจ้าหน้าทีค่ นใดตั้งใจให้ตัวเองติดเชื้อโรค
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ในการพิจารณา
ของคณะกรรมการย่อมต้องนาข้อเท็จจริงดังกล่าวมาพิจารณาประกอบด้วย
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่ าวว่า ถ้าเขียนคาว่า “เงินเดือน” ก็จะได้รับเพียง
เงินเดือนอย่างเดียว จะไม่ได้รับเงินอื่นๆ ด้วย
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา เสนอให้ใช้คาว่า “รายได้สุทธิต่อเดือนที่ได้รับจากรัฐ”
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย เสนอว่า เพิ่มคาว่า “เงินเดือน เงินพตส. เงินประจา
ตาแหน่ง”
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า หากเขียนไว้เช่นนี้อาจเกิดการตีความได้
นายภาคภูมิ…

- 14 นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ เสนอให้เขียนคาว่า “เงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน” เนื่องจากในระเบียบของสานักงบประมาณก็ใช้ถ้อยคานี้
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า เรื่องรูปแบบ
และฐานอานาจในการออกหลักเกณฑ์นี้เป็นอานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๔ (๖)
ที่บัญญัติให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีอานาจหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชดเชย ค่าทดแทน ค่าตอบแทน หรื อค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินการ
เฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ
นายวชิ ร รั ก ขิ ต ตธรรม ผู้ แ ทนกรมบั ญ ชี ก ลาง ชี้ แ จงว่ า การออกหลั กเกณฑ์นี้ ไ ม่ ใช่ อ านาจของ
กระทรวงการคลังแต่เป็น อานาจของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
๒๕๕๘
มติที่ประชุม
1. ปรับนิยามคาว่า “เจ้าหน้าที”่ โดยให้ใช้ความเดียวกันกับร่างอนุบัญญัติค่าตอบแทน
2. ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ “ข้อ 2 กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ใดได้ดาเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน
หรื อ ควบคุ ม โรคเนื่ อ งจากพบผู้ ที่ เ ป็ น หรื อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า เป็ น โรคติ ด ต่ อ อั น ตรายหรื อ โรคระบาด
ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน”
3. ในข้อ 3 ให้เพิ่มคาว่า “ติดเชื้อหรือเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด” และตัดคาว่า “เกิดความ
เสียหายแก่ร่างกายของเจ้าหน้าที่หรือทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่ได้ดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวนโรค หรือ
ควบคุมโรคติดต่อ” ออก
4. ประเด็นเรื่องผู้มีอานาจวินิจฉัยในการกาหนดค่าชดเชย ให้กรมควบคุมโรคแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากาหนดค่าชดเชย
5. ในข้อ 3 และข้ อ 4 ให้ ตั ดคาว่ า “คณะกรรมการโรคติ ดต่อจังหวั ดหรื อคณะกรรมการโรคติดต่ อ
กรุงเทพมหานคร” และใช้คาว่า “กรมควบคุมโรค” แทน และให้คาวินิจฉัยของกรมควบคุมโรค ถือเป็นที่สุด
6. ในข้อ 7 (1) (2) ให้เพิ่มความว่า “รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน”
7. กรณีบุคคลในครอบครัว ติดเชื่อจากเจ้าหน้าที่ ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยในอัตราเดียวกันกับอัตรา
ค่าชดเชยที่เจ้าหน้าที่ได้รับ
8. ให้ตัดข้อ 6 ออก และเรียงลาดับข้อใหม่
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
เรื่ อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอาเภอเป็น เจ้าหน้า ที่ใ นหน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 มาตรา 36 และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ งหน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดให้ ห น่ว ยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออย่างน้อยต้องประกอบด้ว ย
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหนึ่งคน เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุขสองคน และอาจแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานภาคเอกชน ตามจานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร
โดยเจ้ าหน้ าที่ในหน่ ว ยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ต้องผ่ านการอบรมตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง
หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.
2560…

- 15 ๒๕๖๐ โดยในการประชุมเชิงปฏิบั ติการอบรมการใช้ระบบติดตามประเมินผลการดาเนินงานและการใช้
อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2561
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมได้เสนอให้กรมควบคุมโรคพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีที่
ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอาเภอซึ่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยตาแหน่ง ให้เป็น
เจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อได้ เนื่องจากยังไม่ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว โดยเสนอหลักเกณฑ์
ส าหรั บ เจ้ า พนั ก งานควบคุม โรคติ ดต่ อ ที่ จ ะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ งให้ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ใ นหน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม
โรคติดต่อ ดังนี้
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอ ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมฯ
(2) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น ยกเว้นตาม (1)
และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุข ต้องผ่านการฝึกอบรมฯ
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว และไม่มี
ความจาเป็ น ที่จ ะต้องแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอมาเป็น หน่ว ยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ
หากบุคคลเหล่านี้ไม่มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม เพราะถ้าเราปล่อยให้คนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการสอบสวนโรค
ลงพื้นที่ทาการสอบสวนโรคหรือให้เป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ มีโอกาสสูงที่จะติดโรคและ
ทาให้จะเกิดผลเสียมากกว่า ดังนั้น เจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรม
ตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๐
นายแพทย์ธ นรั กษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัญหาตอนนี้คือหลายจังหวัด
ไม่สามารถหาเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมาแต่งตั้งเป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ทางจังหวัดต้องการตั้งนายอาเภอเป็น
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อความสะดวกเวลาเข้าพื้นที่ไปสอบสวนโรค และที่ประชุมของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็ได้มีมติให้ตั้งนายอาเภอเป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ
นายแพทย์โรม บัวทอง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ถ้ามีปัญหาในการเข้าพื้นที่ ขอให้นิติกร
ไปร่วมในการสอบสวนโรคได้หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า หากนิติกรลงพื้นที่ไปร่วมกับทีมในการ
สอบสวนโรค นิติกรอาจช่วยชี้แจงข้อกฎหมายให้เกิดความชัดเจนแก่ประชาชนได้ เช่น การสอบสวนโรคหรือ
การเข้าไปในบ้านหรือโรงงานของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อาศัยอานาจตามกฎหมายใด มาตราใด
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เห็นว่า ผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกของหน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อต้องผ่านการฝึกอบรม ใครไม่มีความรู้ก็ไม่ควรลงพื้นที่ไปสอบสวนโรค เพราะหากติดโรค
รั ฐ อาจต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาหรื อ การชดเชยให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ดั ง กล่ า ว และเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หานี้
ให้สานักงานป้องกันควบคุมโรคเป็นหน่วยงานหลักในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ที่จะได้รับ
การแต่งตั้งให้ เป็ น เจ้ าหน้ าที่ในหน่ ว ยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้ มีเจ้าหน้าที่ในจานวนที่เพียงพอ
และจังหวัดใดมีจ านวนเจ้าพนั กงานควบคุ มโรคติดต่อ ไม่เพียงพอ ให้ จัดหาบุคลากรมาเข้ารับการฝึ กอบรม
ดังกล่าว โดยให้ฝ่ายเลขานุการทาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานในพื้นที่ทราบผลการพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม…

- 16 มติที่ประชุม
1. เจ้ า หน้ า ที่ ที่ จ ะได้ รั บ การแต่ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น หน่ว ยปฏิบั ติ ก ารควบคุ มโรคติ ดต่ อ ทุ ก คนต้ อ งผ่ า นการ
ฝึ กอบรมตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลั กสู ตรการฝึ กอบรมส าหรับ ผู้ ที่จะได้รับการแต่งตั้ งให้ เป็ น
เจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๐
2. ให้กรมควบคุมโรคโดยสานักงานป้องกันควบคุมโรคจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้มจี านวนเจ้าหน้าทีท่ เี่ พียงพอ
3. มอบฝ่ายเลขานุการทาหนังสือแจ้งเวียนมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายครั้งนี้ เพื่อให้
หน่วยงานในพื้นที่ทราบผลการพิจารณาต่อไป
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวชนัญปภัส บัวทอง
นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย
นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

