รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5/2559
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค
------------------------------------------รายชื่ออนุกรรมการที่มาประชุม
1. นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง
2. พันตารวจเอกหญิงมานี ขจรไชยกูล
3. นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ
4. นายวชิร รักขิตตธรรม
5. นายพิสิษฐ์ วงศ์เชียรธนา
6. นายปัญญา ใบทอง
7. นายชานาญ ม่วงแดง
8. นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
9. นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
10. นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

นักกฎหมายกฤษฎีกาชานาญการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้กากับการฝ่ายกฎหมายและวินัย
กองบังคับการอานวยการ โรงพยาบาลตารวจ
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
นิติกรชานาญการ
ผู้แทนสานักงบประมาณ
นิติกรชานาญการพิเศษ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
นิติกรชานาญการพิเศษ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นิติกรชานาญการ
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย
สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย
กรมควบคุมโรค
นิติกรปฏิบัติการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

รายชื่อกรรมการที่ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น
1. นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
2. ผู้แทนกรมปศุสัตว์
3. ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ร้อยตารวจโท พิเชษฐ์ คุ้มบัณฑิตย

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ

รองสารวัตรฝ่ายกฎหมายและวินัย
กองบังคับการอานวยการ โรงพยาบาลตารวจ
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
2. นาง…

๒
2. นางปิ่นนภ นรเศรษฐ์พันธุ์
3. นายกฤษณะ ดีระพัฒน์
4. นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์
5. นายกฤษฎาบัณ ปานโท้
6. นางสาวจินตนา บุตรชน
7. นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย
8. นางสาวเกศราภรณ์ เวระนะ
9. นางสาวศิริพร กวินธัญสิริ
10. นางสาวชิชา ทองจารัส
11. นายประพันธ์ ชูชะรา
12.นางสาวนิตยา เครือเทศ
13. นายพิเชษฐ์ โทระพันธ์
14. นายวารุธ วัลลา

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
นิติกร
กลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
เจ้าพนักงานธุรการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย เลขานุการ ได้กล่าวเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5/2559 เนื่องจากนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ประธานอนุกรรมการ ติดภารกิจเร่งด่วน
จึงได้มอบให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2559
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ฝ่ายเลขานุการได้ส่งร่างรายงานการประชุม
ให้อนุกรรมการทุกท่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม และหากมีข้อแก้ไข
ประการใด สามารถแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการเพื่อขอปรับแก้ไขรายงานการประชุมได้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓…

๓
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. ....
นางสาวอั งคณา บริ สุ ทธิ์ ผู้ อ านวยการศู นย์ กฎหมาย กล่ า วว่ า จากการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
ด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2559 ที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ การแจ้งตามข้อ 3 (1) กรณีเจ้าบ้าน
หรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทาการรักษาพยาบาล เป็นผู้แจ้ง และข้อ 3 (4) กรณีเจ้าของ หรือผู้ควบคุม
สถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใดเป็นผู้แจ้ง ว่าการแจ้งโดยบุคคล 2 กลุ่มนี้ควรมีเงื่อนไขเพิ่มเติมบางประการ
ในกรณีที่การแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อส่วนกลางอาจจะไม่สะดวก หรือมีเหตุสุดวิสัย หรือตกอยู่ใน
สถานการณ์ทไี่ ม่สามารถแจ้งได้ภายในสามชั่วโมง โดยที่ประชุมได้มอบให้ฝ่ายเลขานุการไปปรับถ้อยคาและระบุชื่อ
โรคตามประเภทของโรคนั้นๆ ให้ชัดเจน และจะขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างประกาศฯ อีกครั้ง โดยเริ่มที่ข้อ 3
1. ข้ อ 3 ในกรณี ที่ มี โ รคติ ด ต่ อ อั น ตรายเกิ ด ขึ้ น หรื อ มี เ หตุ ส งสั ย ว่ า เกิ ด ขึ้ น และพบผู้ ที่ เ ป็ น หรื อ
มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดังนี้
(1) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทาการรักษาพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายเกิดขึ้นในบ้าน
(2) ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในสถานพยาบาล ในกรณี ที่ พ บผู้ ที่ เ ป็ น หรื อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า เป็ น
โรคติดต่ออันตรายเกิดขึ้นในสถานพยาบาล
(3) ผู้ทาการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร ในกรณีที่ได้มีการชันสูตร
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่ออันตราย
(4) เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายเกิดขึ้นในสถานที่นั้น
การแจ้ ง ตาม (1) หรื อ (4) ให้ แ จ้ ง ต่ อ เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการสั ง กั ด
กรมควบคุมโรคในราชการบริหารส่วนกลางหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ภายในสามชั่วโมงนับแต่พบ
ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอัน ควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ อันตราย เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือตกอยู่ในสถานการณ์
ที่ไม่อาจแจ้งภายในสามชั่วโมงได้ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดังกล่าวทันทีที่สามารถกระทาได้
การแจ้ ง ตาม (2) หรื อ (3) ให้ แ จ้ ง ต่ อ เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการสั ง กั ด
กรมควบคุมโรคในราชการบริ หารส่ วนกลางภายในสามชั่วโมงนับแต่ พบผู้ ที่ เป็นหรือ มีเหตุอัน ควรสงสั ยว่า เป็ น
โรคติดต่ออันตราย หรือทีไ่ ด้มีการชันสูตรทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่า มีหรืออาจมีเชื้ออันเป็น
เหตุของโรคติดต่ออันตราย แล้วแต่กรณี
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ฝ่ายเลขานุการได้ปรับ แก้ข้อ 3 ตามมติ
ที่ประชุมครั้งที่ 4/2559 โดยระบุให้บุคคลตามข้อ 3 (1) และ (4) แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
หรือเจ้ าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งเป็นข้าราชการสั งกัดกรมควบคุมโรคในราชการบริหารส่ วนกลาง และได้
กาหนดข้อยกเว้นในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจแจ้งได้ตามเวลาที่กาหนด อีกทั้ง ได้มีการ
ปรับแก้ถ้อยคาจากคาว่า “โรคติดต่อดังกล่าว” เป็น “โรคติดต่ออันตราย” ส่วนกรณีการแจ้งตามข้อ 3 (2) และ
(3) ยังคงหลักการไว้เช่นเดิม คือแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค
ในราชการบริหารส่วนกลางภายในสามชั่วโมง
มติที่ประชุม เห็นชอบ
2. ข้อ 4 ในกรณีที่มีโรคระบาดเกิดขึ้น หรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดขึ้น และพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
เป็นโรคระบาด ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้น
(๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทาการรักษาพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือ
มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดเกิดขึ้นในบ้าน
(๒) ผู้รับผิดชอบ…

๔
(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น โรคระบาด
เกิดขึ้นในสถานพยาบาล
(๓) ผู้ ทาการชัน สู ต รหรือ ผู้ รับผิ ด ชอบในสถานที่ที่ได้ มีการชันสู ตร ในกรณีที่ได้ มีการชันสู ต ร
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคระบาด
(๔) เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดเกิดขึ้นในสถานที่นั้น
การแจ้งตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ให้ดาเนินการภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็น
เหตุของโรคระบาด แล้วแต่กรณี
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3. ข้อ 5 ในกรณีที่มีโรคติดต่อที่ต้องเฝ้ าระวังเกิดขึ้น หรือมีเหตุสงสั ยว่าเกิดขึ้น และพบผู้ ที่เป็นหรือ
มีเ หตุ อัน ควรสงสั ย ว่ า เป็ น โรคติด ต่อ ที่ต้ องเฝ้ า ระวัง ให้ บุ คคลดั ง ต่อ ไปนี้แ จ้ง ต่อ เจ้ าพนั กงานควบคุ มโรคติดต่ อ
ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
(1) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น โรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวังเกิดขึ้นในสถานพยาบาล
(2) ผู้ ทาการชัน สูตรหรือผู้รับผิ ดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสู ตร ในกรณีที่ได้มีการชันสูตร
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
การแจ้งตาม (๑) หรือ (2) ให้ดาเนินการภายในเจ็ดวันนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้อ
อันเป็นเหตุของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามแบบและมาตรฐานชุดข้อมูลที่กรมควบคุมโรค
ประกาศกาหนด
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์ กฎหมาย กล่ าวว่า ในข้อนี้ ฝ่ ายเลขานุการได้ ปรับถ้อยค า
ให้ชัดเจนขึ้นเช่นเดียวกับข้อ 3 และข้อ 4 โดยเปลี่ยนจากคาว่า “โรคดังกล่าว” เป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ”
ส่วนเนื้อหาของข้ออื่นๆ ไม่มีการแก้ไข โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2559
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๓.๒ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. ....
นางสาวอัง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศูน ย์ ก ฎหมาย กล่ า วว่า จากการประชุ ม คณะอนุก รรมการ
ด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2559 ที่ประชุมได้มีมติให้เพิ่มในส่วนของอารัมภบทให้สอดคล้องกับร่างประกาศฉบับนี้
และให้ปรับเวลาที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จะเข้าไปดาเนินการสอบสวนโรค ส่วนประเด็นการดาเนินการ
สอบสวนโรคตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคประกาศกาหนด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าควรจะออกเป็นประกาศกรม
เพื่อ ความคล่ องตัว หรื อ จะให้ เ ป็ น เอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงนี้ และขอให้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
ร่างประกาศสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
พ.ศ. .... อีกครั้ง โดยเริ่มทีอ่ ารัมภบทของร่างประกาศกระทรวงฯ
๑. อารัมภบท
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ฝ่ายเลขานุการได้เพิ่มในส่วนของอารัมภบท
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2559
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๒. ข้อ ๑…

๕
๒. ข้อ ๑ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาดให้ได้โดยเร็ว เมื่อเกิดโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่ใดให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่นั้นร่วมกับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีโรคติดต่ออันตราย ให้ดาเนินการสอบสวนโรคทันที ทั้งนี้ ไม่เกินสิบสองชั่วโมงนับแต่
พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย
(๒) กรณีโรคระบาด ให้ดาเนินการสอบสวนโรคทันที ทั้งนี้ ไม่เกินสิบแปดชั่วโมงนับแต่พบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคระบาด
ในกรณีดาเนินกรสอบสวนโรคตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อร่วมกับหน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อดาเนินการสอบสวนโรคต่อเนื่องไปจนกว่าสภาวการณ์ของโรคนั้นๆ จะสงบลงหรือสถานการณ์
กลับคืนสู่ภาวะปกติ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ฝ่ายเลขานุการได้ปรับถ้อยคาตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2559 โดยกาหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อลงไปสอบสวนโรค
ทันที และได้จากัดระยะเวลาในการเข้าไปสอบสวนโรค โดยโรคติดต่ออันตรายกาหนดไว้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง และ
โรคระบาดกาหนดไว้ไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง ซึง่ เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมทีเ่ ราคาดหมายแล้วว่าถ้าเกิดโรคติดต่อขึ้น
ส่วนกลางจะสามารถลงไปดาเนินการสอบสวนโรคได้ และขออนุญาตให้ที่ประชุมพิจารณาข้อ ๒ ต่อ ซึ่งเป็นกรณีที่
อธิบดีกรมควบคุมโรคโดยคาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการประกาศชื่อ อาการสาคัญ และสถานที่ที่มี
โรคระบาด โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่จะเข้าไปดาเนินการสอบสวนโรคนับตั้งแต่ได้ทราบประกาศ
ดังกล่าว ทั้งนี้ หลักการเป็นอย่างเดียวกันกับข้อ ๑ คือ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องดาเนินการทันที ทั้งนี้
ไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่ทราบ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ปรับถ้อยคาให้ตรงกับเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๓. ข้อ ๒ กรณีที่อธิบดีกรมควบคุมโรคโดยคาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการประกาศชื่อ อาการ
ส าคัญ และสถานที่ที่มีโ รคระบาดในเขตพื้นที่ใด ให้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่นั้นดาเนินการ
สอบสวนโรคทันทีนับแต่ได้ทราบประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมงนับแต่ได้ทราบประกาศดังกล่าว
นายพิสิษฐ์ วงศ์เชียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ให้เปลี่ยน “๔๘ ชั่วโมง
เป็นตัวอักษร “สี่สิบแปดชั่วโมง”
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ตามข้อ 3 นี้ยังมีประเด็นสืบเนื่องจากการ
ประชุมครั้งที่ 4/2559 ที่จะต้องร่วมกันพิจารณา คือแนวทางปฏิบัติจะให้เป็นเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
หรือให้กรมควบคุมโรคประกาศ
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ในประเด็นนี้
กฎหมายแม่บทกาหนดให้รัฐมนตรีเป็นผู้ที่มี อานาจในการออกประกาศ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 ได้เสนอ
ความเห็นว่าสามารถกาหนดให้กรมควบคุมโรคประกาศได้ แต่ทางผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขได้ทักท้วงไว้ ดังนั้น หากทางบริหารสามารถดาเนินการได้ทัน ควรให้รัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศกาหนด
ซึ่งจะถูกต้องสมบูรณ์และไม่ถูกโต้แย้งในภายหลัง
นายปั ญญา ใบทอง ผู้ แทนกลุ่ ม กฎหมาย ส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข กล่ า วว่ า ส าหรั บ
ร่างประกาศฉบับนี้ รวมทั้งร่างประกาศฯ ที่ผ่านมา ที่กาหนดให้อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศกาหนดวิธีการอื่นใด
เมื่อกฎหมายแม่บทกาหนดให้รัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศกาหนดแล้ว ดังนั้น การไปกาหนดให้อธิบดีกรมควบคุมโรค
ประกาศต่อ จะเป็นปัญหาในชั้นกระทรวงที่อาจจะถูกทักท้วงกลับมาได้ และเห็ นว่าต้องยึด กฎหมายแม่บทที่ให้
อานาจไว้
นางสาว…

๖
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย สอบถามผู้แทนสานักระบาดวิทยาว่า แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนโรค ซึ่งรวมกันทั้งหมดแล้วมีประมาณ ๗๐ โรค เป็นหลักเกณฑ์ที่แน่นอนที่ไม่จาเป็น
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย หรือเป็นหลักเกณฑ์ทยี่ ังมีเหตุที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
นายช านาญ ม่ ว งแดง ผู้ แ ทนส านั ก ระบาดวิ ท ยา กล่ า วว่ า จากข้ อ มู ล ที่ ส รุ ป เป็ น ตารางนี้ ณ วั น นี้
เป็นข้อมูลที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยจะใช้รูปแบบกลางได้กับทั้งสองกลุ่มโรค โดยรายละเอียดจริงๆ ไม่ได้
ระบุไว้ในตารางแนบ จะระบุเพียงเฉพาะหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบสวนโรคว่าโรคติดต่ออันตราย
มีเงื่อนไขในการสอบสวนโรคอย่างไรบ้าง และ ๕๗ โรคที่เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังจะมีเงื่อนไขในการสอบสวน
โรคอย่างไรบ้าง จึงเห็นว่าในส่วนนี้สามารถทาเป็นแนบท้ายประกาศได้ แต่จะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นข้อมูลที่เยอะ
มากและจะมีการเปลี่ ย นแปลงบ่ อย ซึ่งเป็นการเอาหลั กเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขนี้ไปขยายเป็น Standard
Operating Procedure มาตรฐานการดาเนินงานของแต่ละโรค ประกอบด้วย ๑๒ เล่ม บวกกับ ๕๒ เล่ม ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงเห็นว่าไม่ควรนาส่วนนี้มาเขียนไว้ในแนบท้ายประกาศ ควรให้เป็นอานาจของอธิบดีที่จะ
ประกาศในแต่ละเล่มที่จะออกมา
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย สอบถามว่า เล่มที่ทางผู้แทนสานักระบาดวิทยา
กล่าวมานั้น เป็นลักษณะคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในแต่ละรายโรคใช่หรือไม่
นายชานาญ ม่วงแดง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ถ้าเป็นสิ่งที่เคยยกร่างมาแล้วจะเป็นหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนการสอบสวนโรคแบบกว้างๆ คือ เมื่อเกิดเหตุจะทาอย่างไร เมื่อรับแจ้งเหตุแล้วจะทาอย่างไร และ
การสอบสวนโรคจะทาอย่างไร จนไปถึงการเขียนสรุปรายงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนการทางานที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อันเป็นมาตรฐานการดาเนินงานที่คัดมาจากรูปแบบของนักระบาดวิทยา
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สอบถามว่า การเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นบ่อยเพียงใด ใครเป็นผู้เปลี่ยน และปีหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงประมาณกี่ครั้ง
นายชานาญ ม่วงแดง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ส่วนใหญ่แล้วการประกาศใช้จะใช้ในระยะยาว
หากว่ายังไม่มีผลการวิจัยรูปแบบใหม่ออกมาก็จะใช้มาตรฐานการดาเนินงานเดิม เช่น กรณีมีการใช้วัคซีนโปลีโอ
จากหยอดมาเป็ น ฉีด แต่ สิ่ งนั้ น ไม่ได้เ อามาบรรจุ ไว้ในตัว ที่จะแนบท้ายในเรื่องของโปลี โ อ โดยจะบอกกว้างๆ
ว่าหลักเกณฑ์ วิธีการที่จะลงสอบสวนโรคโปลีโอมีขั้นตอนว่าอย่างไรบ้าง และบอกไปถึงการลงสอบสวนโรคโปลีโอ
ด้วยเงื่อนไขอย่างไร ซึ่งโอกาสที่จะเปลี่ยนมีน้อยมาก
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า แนวทางปฏิบัติ
ทีท่ างท่านผู้แทนสานักระบาดวิทยาเสนอ เห็นว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นกรอบใหญ่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
ก็ควรจะให้รัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศ ซึง่ คงไม่มีผลกระทบอะไร
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้าอนุกรรมการทุกท่านไม่มีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ฝ่ายเลขานุการขอสรุปว่าที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้แนวทางปฏิบัติที่จะเข้าไปดาเนินการสอบสวนโรค
เป็นแนบท้ายประกาศกระทรวงฉบับนี้ และมีประเด็นจากการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ กรณีที่เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ได้
กระทบกับประชาชน แต่เป็นหลักเกณฑ์ที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับรู้และรับทราบ อย่างเช่นข้อ ๕ เรื่องวิธีการรายงาน
การสอบสวนโรค ทั้ ง การรายงานเป็ น หนั งสื อ ทางโทรสาร ทางไปรษณีย์ อิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ หรือ วิธี การอื่ นใดที่
กรมควบคุมโรคประกาศกาหนด หรื อกรณีข องที่ อยู่ สถานที่ ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขไปรษณี ย์
อิเล็ กทรอนิ กส์ ที่กาหนดให้กรมควบคุมโรคประกาศกาหนดออกมาอีกที จึงขอสอบถามผู้ แทนกลุ่ มกฎหมาย
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่ามีประเด็นข้อกังวลหรือไม่ อย่างไร ที่ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้ประกาศ
กาหนด เพราะถ้า หากกาหนดในส่ ว นนี้ ไว้ในประกาศกระทรวงฯ หมายเลขโทรศัพท์ ห รือหมายเลขไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์…

๗
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับผิดชอบอาจจะมีการเปลี่ยนเป็นระยะๆ จึงเป็นที่มาของการให้กรมควบคุมโรคเป็นผู้ประกาศ
กาหนด
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ถ้าเป็นเรื่อง
การปฏิบัติระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ในส่วนนี้อาจออกเป็นประกาศกรมควบคุมโรคได้
แต่กรณีนี้ ต้องแยกออกจากกรณีการลงไปสอบสวนโรคในพื้นที่ที่ไปกระทบกับประชาชน ซึ่ง ต้องเป็นไปตามที่
กาหนดในประกาศกระทรวง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้าเป็นเรื่องที่กระทบกับประชาชนหรือ
ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย ก็ให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศกระทรวง แต่ถ้าเป็นแนวทางปฏิบัติหรือประเด็นที่
ไม่มีความอ่อนไหว ก็ให้กรมควบคุมโรคสามารถที่จะประกาศกาหนดเพื่อความคล่องตัว
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. ในข้อ ๒ ให้เปลี่ยน “๔๘ ชั่วโมง” เป็นตัวอักษร “สี่สิบแปดชั่วโมง”
๒. ในข้อ ๓ ให้แนวทางปฏิบัติการดาเนินการสอบสวนโรคเป็นเอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงนี้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ขอย้อนกลั บไปที่ประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารแจ้ ง ในกรณี ที่ มี โ รคติ ด ต่ อ อั น ตราย โรคติ ด ต่ อ ที่ ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง หรื อ
โรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. …. จะมีกรณีที่กาหนดให้อธิบดีประกาศกาหนดอยู่ในบางข้อ เช่น ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗
มีป ระเด็น ว่าข้อ ๕ เป็ น เรื่ องของแบบและมาตรฐานชุดข้อมูลที่กรมควบคุมโรคประกาศกาหนด การแจ้งของ
กลุ่มสถานพยาบาลกับห้อง Lab จะต้องเป็นไปตามแบบและมาตรฐานชุดข้อมูลที่กรมควบคุมโรคประกาศกาหนด
ซึ่งทางสาธารณสุขเข้าใจกัน ว่า จะเป็นแบบ รง. ๕๐๖ ที่เป็นชุดข้อมูลที่โรงพยาบาลจะต้องคีย์ส่ งมา ส่ วนข้อ ๖
เป็ น เรื่ องวิธี การแจ้ ง ซึ่ง ในอนาคตอาจมีวิธีการอื่น ที่ไม่ใช่เฉพาะ ๕ วิธีการข้างต้นตามที่กาหนดในข้อ ๖ ที่ใช้
ติดต่อสื่อสารกัน จึงเป็นที่มาของการให้กรมควบคุมโรคประกาศกาหนดเพิ่มเติม และข้อ ๗ แบบและมาตรฐาน
ชุดข้อมูล ที่กรมควบคุมโรคประกาศกาหนด จึงขอความชัดเจนจากท่านอนุกรรมการว่า ถ้าเขียนในลั กษณะนี้
ด้วยเหตุผลความจาเป็นตามที่ได้ชี้แจงมานั้นจะเพียงพอหรือเป็นไปได้หรือไม่ หรือต้องออกเป็นแนบท้ายประกาศฉบับนี้
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ข้อ ๖ เป็นเรื่อง
ของการแจ้งที่กาหนดให้ประชาชน เจ้าบ้าน หรือสถานพยาบาล ต้องมาแจ้งตามวิธี ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หรือวิธีการอื่น
ซึ่งเป็นการกาหนดหน้าที่ ถ้าสามารถดาเนินการได้ทันก็ให้รัฐมนตรีประกาศกาหนด และถ้าหากให้รัฐมนตรีเป็น
ผู้ประกาศกาหนดแล้ว ก็ตัดข้อ ๖ (๖) ออกได้เลย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เหตุผลที่ได้กาหนดให้กรมควบคุมโรค
ประกาศกาหนดวิธีการแจ้งอื่นใดเพิ่มเติมได้ เนื่องจากนับตั้งแต่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับ
และได้มีการชี้แจงในหลายเวที เจ้าหน้าที่ของเราเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นห้อง Lab และสถานพยาบาล ก็มีคาถาม
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งทุกวันนี้มีการติดต่อสื่อสารกันผ่านทาง LINE แต่ ณ ตอนนี้ ในพจนานุกรมยังไม่มีนิยามของคานี้
หรือการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีในอนาคตที่จะอานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งก็ยังไม่มีนิยาม จึงได้
กาหนดปลายเปิดไว้แบบนี้ แต่ถ้าตัดออกเลยกรมควบคุมโรคก็ต้องเจอคาถามในเวทีชี้แจงแน่นอนว่าทาไมกาหนดไว้
แค่ ๕ วิธี แล้วรูปแบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทาไมไม่เปิดช่องไว้ ประเด็นนี้จึงขอให้ อนุกรรมการทุกท่าน
ช่วยพิจารณา
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เมื่อได้พิจารณา
มาตรา ๓๑ วรรคสอง ที่กาหนดให้ หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็น ว่าวิธีการแจ้งเป็นส่วนที่รัฐมนตรี ต้องประกาศกาหนด และ
มาตรานี้มีบทกาหนดโทษไว้ เพราะถ้าบุคคลไม่แจ้งตามวิธีการที่กาหนดก็มีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท แต่ถ้าจะมี
วิธีการ…

๘
วิธีการอื่นในอนาคตก็สามารถออกประกาศเพิ่มได้อย่างรวดเร็ว เพราะถ้ากาหนดให้กรมประกาศกาหนดวิธีการอื่นใด
ก็ไม่ชัดเจนว่าคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้เห็นชอบวิธีการใด
นายพิ สิ ษ ฐ์ วงศ์ เ ชี ย รธนา ผู้ แ ทนกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กล่ า วว่ า ข้อ ๖ (๑) - (๕)
ไม่มีปัญหา เพราะมีความชัดเจน แต่ข้อ ๖ (๖) ถ้าเปลี่ยนคาเป็นวิธีการอื่นใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรประกาศกาหนด
ในภายหลังได้หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้าต้องให้ท่านรัฐมนตรีประกาศกาหนด
คงเป็นการแก้ไขถ้อยคาอย่างที่ ทางผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอ แต่มีประเด็นที่ว่าวิธีการตาม
ข้อ ๖ (๑) - (๕) เป็นวิธีการที่ไม่ค่อยได้ใช้กันแล้ว เพราะส่วนใหญ่ติดต่อกัน ผ่านทาง LINE แม้จะเป็นการติดต่อ
ทางราชการก็ตาม อีกทั้งเกิดประเด็นคาถามตั้งแต่ในการชี้แจงกฎหมายก่อนที่จะออกอนุบัญญัติอีก ว่า ให้ช่วยเขียน
ให้เอื้อต่อการทางานโดยให้สามารถใช้การสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ ได้
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอให้เปลี่ยนเป็นคาว่า
แจ้งทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะครอบคลุมข้อ ๖ (๕) ไปด้วย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย สอบถามว่า คานี้ จะครอบคลุ มไปถึงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์และทุกสิ่งอย่างที่ติดต่อกันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช่หรือไม่
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอบว่า ใช่ค่ะ คานี้ยังไม่มี
การใช้ในกฎหมายใด แต่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ในเรื่องการใช้ถ้อยคาแล้ว เป็นคาที่ในปัจจุบันสามารถเข้าใจได้ว่า
หมายถึง LINE ซึ่งครอบคลุมไปถึงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย โดยให้ใช้คาว่า “การสื่อสาร” จะได้เป็นคานาม
นายพิสิษฐ์ วงเชียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เห็นด้วยกับการเขียนแบบนี้
เพราะถ้าเขียนว่า LINE ต่อไปอาจมี Application ใหม่ๆ ซึง่ LINE อาจจะล่าสมัยไปแล้ว
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กล่ า วว่ า สรุ ป ว่ า วิ ธี ก ารแจ้ ง ตามข้ อ ๖ ให้ มี
๕ วิธีการ คือ แจ้งโดยตรงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้ง ทางโทรศัพท์ แจ้งทางโทรสาร แจ้งเป็นหนังสือ
และแจ้งทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และข้อ ๗ ในส่วนของคู่มือเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนก็จะไป
เขียนรายละเอียดไว้ แต่จะติดอยู่ตรงแบบและมาตรฐานชุดข้อมูลที่กาหนดให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมควบคุมโรค
ประกาศกาหนด ซึ่งจะปรากฏอยู่ในข้อ ๕ และข้อ ๗ ทางผู้แทนสานักระบาดวิทยาจะอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องแบบ
ชุดข้อมูล รง. ๕๐๖ ว่าการส่งข้อมูลเป็นอย่างไร
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องทา และบันทึกลงไปในแบบใช่หรือไม่ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนแล้ว
นายชานาญ ม่วงแดง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า สาหรับชุดข้อมูล เมื่อโรงพยาบาลวินิจฉัยว่า
มีการเกิดโรคที่โรงพยาบาล ในการรายงานแต่ละพื้นที่นั้นจะคีย์ข้อมูลเข้ามาทุก ๗ วัน ส่วนรูปแบบจะเป็นรูปแบบที่
ตายตัวและจะทาเป็นระบบข้อมูลออนไลน์ไว้เรียบร้อยแล้ว การแก้ไขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับการประชุมผู้เกี่ยวข้องว่าข้อมูลตัวแปรตัวไหนที่เราจะไม่ใช้แล้ว ถึงจะยกเลิกข้อมูลนั้น หรือตัวแปรตัวไหนที่จะ
ให้ คี ย์ เ พิ่ ม ซึ่ ง ในส่ ว นนี้ ณ ขณะนี้ ค่ อ นข้ า งนิ่ ง หากจะเอาตั ว แปรที่ อ อนไลน์ ไ ว้แ ล้ ว แนบท้ า ยก็ น ามาแนบได้
ซึ่งจานวนเอกสารขึ้นอยู่กับว่าแต่ละรายโรคซึ่งมีค่ากลางจะเก็บกี่ตัวแปร และจะมีแบบกลาง บางโรคก็ไม่ต้องคลิก
เข้าไปเลือก
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ข้อ ๗ จะใช้กับเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อเท่านั้น ไม่ได้ไปกระทบกับประชาชน และจะมีความซับซ้อนของตัวแปรในการคีย์ข้อมูลเข้าไป ในการที่
จะเอามาเป็ น เอกสารแนบท้ายประกาศซึ่งอาจจะมีจานวนมาก ตรงนี้ อาจจะขอคงไว้ให้ กรมควบคุม โรคเป็ น
ผู้ประกาศในเรื่องตัวแบบและมาตรฐานชุดข้อมูล
นางสาว…

๙
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ข้อ ๗ วรรคสอง
เรื่องแบบและมาตรฐานชุดข้อมูลด้วย เป็นการที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะมาบันทึกในแบบและมาตรฐานชุด
ข้อมูลเช่นเดียวกันกับในวรรคแรกใช่หรือไม่ ซึ่งจะต้องเติมให้ครบว่าเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรติดต่อหรือประชาชน
นายชานาญ ม่วงแดง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า กรณีที่ประชาชนแจ้งมาที่เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อแล้ว เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจจะต้องคีย์ใส่ชุดข้อมูลชุดนี้เหมือนเดิม
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า ในประเด็นนี้ เมื่อพิจารณาข้อ ๗ วรรคท้ายแล้ว
เห็น ว่า เป็ นหน้ าที่ ของประชาชนที่ต้องรู้เรื่องแบบด้วย ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
อย่างเดียวหรือประชาชนด้วย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในข้อนี้ต้องขอความชัดเจนจากทางสานัก
ระบาดวิทยา โดยปกติกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้น ก็จะมีการแจ้งเข้ามาที่ทีม SAT ทีม SAT ก็จะรู้ว่าใครแจ้ง โดยวิธีการ
อะไร เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องบันทึกไว้ในแบบและมาตรฐานชุดข้อมูล รง. ๕๐๖ ทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็น
ทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
นายชานาญ ม่วงแดง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ตามที่ได้ปรึกษาผู้อานวยการสานักระบาด
วิ ท ยา การรายงานจะแบ่ ง เป็ น ๒ ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ ๑ จะเป็ น ส่ ว นของโรคที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ทางโรงพยาบาลก็จะคีย์ข้อมูลลงในแบบ รง. ๕๐๖ เข้ามา ส่วนที่ ๒ จะเป็นการรับรายงานของ outbreak จะมี
แบบรายงานที่เรียกย่อๆ ว่า Sari และแต่ละตัวแปรที่จะให้ทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานเข้ามาก็จะเป็น
การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาให้ทางสานักระบาดวิทยาตามแบบฟอร์มมาตรฐานที่กาหนด แล้วทีม SAT
ส่ ว นกลางจะทาหน้ าที่ verify ข้อมู ล นี้ ว่า เกิ ดสถานการณ์นั้น จริ งหรือ ไม่ แต่ทั้ งนี้ ยังไม่ไ ด้ยื นยั นชั ดเจนว่า เกิ ด
การระบาดขึ้นจริงหรือไม่ ซึ่งตามแบบ รง. ๕๐๖ Bias แล้วว่าเกิดโรคเพราะมีผล Lab มาครบ
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สอบถามว่า พอมีการ
รายงานเข้ามาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทางสานักระบาดวิทยาเอาข้อมูลมาทาอะไรต่อ
นายชานาญ ม่วงแดง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะทาหน้าที่ติดต่อ
พื้น ที่ ที่เ กิ ด เหตุ นั้ น ๆ ว่ าได้ มี การด าเนิ น การอย่า งไรบ้ า ง เจ้ าพนั ก งานควบคุ ม โรคติ ดต่ อ ในพื้ น ที่ ล งเก็ บข้ อ มู ล
หรือยัง และมีผล Lab หรือไม่ ทางส่วนกลางจะรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อที่จะยืนยันว่าเกิด เหตุการณ์อะไรขึ้น แล้วถึง
จะให้ ที ม สอบสวนของส่ ว นกลางลงไป ถ้ า ไม่ เ ข้ า Criteria พื้ น ที่ ก็ ส ามารถด าเนิ น การได้ แต่ ถ้ า เกิ น Criteria
ที่ตั้งไว้ จะเป็นบทบาทของส่วนกลางในการดาเนินการ
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ในข้อ ๗ วรรคสาม
กาหนดว่าตามแบบและชุดมาตรฐานข้อมูลตามที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศกาหนด เจ้าพนักงานก็จะต้องมา
บันทึกลงในแบบ รง. ๕๐๖ เช่นเดียวกัน ดังนั้นวรรคนี้จะมีสองส่วน คือ เรื่องที่ชาวบ้านจะแจ้งเข้ามาที่ต้องใช้
ไปรษณีย์ อิเ ล็ กทรอนิ กส์ ที่ทางราชการก าหนด กับพอแจ้ งเข้ามาแล้ ว พนักงานเจ้า หน้า ที่ก็ม าบั นทึก ตามแบบ
มาตรฐานที่ทางราชการกาหนด และแบบมาตรฐานถือเป็นเรื่องที่กรมควบคุมโรคสามารถประกาศกาหนดได้ แต่ถ้า
เป็นเรื่องที่มีผลต่อประชาชนก็ให้ท่านรัฐมนตรีประกาศกาหนด
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในประเด็นนี้
ต้องแยกเป็น ๒ ส่วน ถ้าเป็นบุคคลแจ้งมาตามข้อ ๖ ประชาชนไม่รู้แบบบางทีก็จะโทรศัพท์มา หรือมีหนังสือส่งมาทาง
โทรสาร หรือ LINE มาหาเจ้าหน้าที่ โดยไม่ได้มีแบบอะไรทั้งสิ้น เช่น ประชาชนมี LINE ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ หรือมี
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าหน้าที่ โดยที่เขาไม่มีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของส่วนกลาง แต่ถ้าเรื่องแบบตาม
ข้อ ๕ และข้อ ๗ ที่ไปกาหนดเรื่องแบบมาตรฐานไว้ ซึ่งมาตรฐานนี้ประชาชนไม่รู้ หรือ ผู้แจ้งไม่รู้ ดังนั้น แบบตาม
ข้อ ๕…

๑๐
ข้อ ๕ และข้อ ๗ ก็จะถูกนามาใช้ ก็จะเป็นการตัดตอนกับบุคคล กรมควบคุมโรคก็ จะสามารถออกประกาศได้
เพราะเป็นเรื่องภายใน
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ข้อ ๖ ตั้งแต่
(๑) - (๔) เป็นเรื่องช่องทาง แต่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดตาม ข้อ ๖ (๑) - (๔) ขอให้มีการแจ้งโดยไม่ได้ประสงค์ที่จะ
กาหนดรูปแบบว่าจะทาอย่างไร แต่กรณี ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ LINE ถ้าไม่มีใครกาหนดก็จะไม่รู้ว่าใครเป็น
ตัวจริงตัวปลอม ดังนั้นจะต้องมีการกาหนดว่าใช้หมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใด หรือ LINE ใด
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรณีถ้ารู้จัก
เป็นการส่วนตัว แต่ถ้าไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่เขาก็จะไม่รู้ในส่วนของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง
ในการจะแจ้งโรคเข้ามาตามวิธีการที่ ๕ เขาจะไม่รู้ LINE หรือหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กลางของกรม
ควบคุมโรค ซึ่งตรงจุดนี้ จะต้องให้อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศกาหนด หากรู้จักเจ้าหน้าที่ที่ตาบล หรือรู้จัก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ก็จะ LINE ไปแจ้งท่านว่ามีคนอาจเป็นโรคติดต่ออยู่ที่บ้าน กรณีนี้ถือว่าเป็นการแจ้ง
ทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือทาง LINE ซึง่ เป็นการสื่อสารส่วนตัว
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้าพิจารณาตั้งแต่ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘
ไล่เรียงกันมา ข้อ ๖ จะเป็นเรื่องช่องทางการแจ้ง ส่วนข้อ ๗ กาหนดให้การแจ้งต้องเป็นไปตามและมาตรฐาน
ชุดข้อมูลที่หน่วยงานรัฐกาหนด ส่วนในข้อ ๘ เป็นเรื่องรายละเอียดในกรณีที่มีคนมาแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเจ้าบ้าน
กลุ่มสถานพยาบาล หรือกลุ่มห้อง Lab อย่างน้อยต้องได้ข้อมูลเหล่านี้จากคนที่มาแจ้ง ฝ่ายเลขานุการขอเสนอดังนี้
ข้อ ๖ เรื่องช่องทางการแจ้ง กาหนดให้มี ๕ ช่องทาง ส่วนข้อ ๘ ที่กาหนดว่าถ้ามีการแจ้งเข้ามาแล้ว อย่างน้อย
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องได้รายละเอียดตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๘ นี้ให้ย้ายไปเป็นข้อถัดไป
และให้ตัดข้อ ๗ ทั้งหมดออก แล้วถัดมาก็จะเป็นการยกตัวอย่างถ้อยคา โดยให้พิมพ์ถัดจากข้อ ๘ ลงมา ดังนี้
ข้อ…เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งจากบุคคลตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุโคติดต่อบันทึกข้อมูลไว้ตามแบบและมาตรฐานชุดข้อมูลที่กรมควบคุมโรคประกาศกาหนด
ข้อ…ให้กรมควบคุมโรคจัดทาและเผยแพร่คู่มือเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการดาเนินการ
ตามประกาศนี้
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า เราก็ได้กรอบ
เรื่องการแจ้งเป็นเรื่องที่ กฎหมายแม่บทกาหนดไว้และมีบทกาหนดโทษด้วยกรณี ที่ไม่แจ้ง ซึ่งในพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็มีเรื่องของการแจ้ง และในประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดวิธีการ
แจ้งการชุมนุมสาธารณะ จะเขียนโดยละเอียดว่าการแจ้งโดยตรงจะมีผลเมื่อ ใด คือจะต้องแจ้งต่อผู้รับแจ้ง หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และการแจ้งโดยตรงถือว่าแจ้งเสร็จแล้วเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว และ
กรณีทางโทรสารจะเป็นอย่างไร ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นอย่างไร ส่วนของเรามีความจาเป็นเหมาะสมที่จะต้อง
กาหนดไว้ให้ละเอียดอย่างนั้น หรือไม่ หรือการกาหนดไว้จะเป็นอุปสรรคหรือไม่ แต่ถ้าไม่กาหนดจะถือว่าครบถ้วน
หรือไม่ อย่างไร
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ประเด็นนี้เป็นประเด็นใหม่ที่ว่าวิธีการแจ้งนี้
จะนับตั้งแต่เมื่อใด มีรายละเอียดการแจ้งอย่างไร ซึ่ง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเอาตัวอย่างมาจาก
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดวิธีการแจ้งการ
ชุมนุมสาธารณะ
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ต้องถามผู้ปฏิบัติ
ว่าต้องการแบบไหน ถ้ากาหนดแบบนี้จะมีอุปสรรคหรือไม่
นายชานาญ ม่วงแดง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า โดยปกติการยืนยันหรือวินิจฉัยว่าใช่หรือไม่ใช่
ประชาชนหรื อสถานประกอบการต่า งๆ ไม่ ว่ าจะเป็น กลุ่ ม ๑ หรื อกลุ่ ม ที่ ๔ จะเป็ นเพีย งผู้ ที่ ตั้ง ข้อ สงสั ยว่ า มี
โรคติดต่อ…

๑๑
โรคติดต่อเกิดขึ้น เขายังไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่โรคติดต่อประเภทไหน เขามีโอกาสที่จะอ้างว่าไม่รู้ได้ แต่กลุ่ม ๒ และ
กลุ่ม ๓ ซึ่งเป็น Lab กับโรงพยาบาลเอกชน เราต้องการจะเน้น การใช้บังคับกับ ๒ กลุ่มนี้มากกว่า คืออ้างว่าไม่รู้
ไม่ได้ ดังนั้น หากจะให้กฎหมายมีผลบังคับและใช้ปฏิบัติได้จริงควรเน้นบังคับกับ ๒ กลุ่มหลังนี้
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า เห็นด้วยตามที่ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ เราควรกาหนดมาตรฐานขั้นต่าไว้
นายพิสิษฐ์ วงศ์เชียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า มองอีกมุมหนึ่งถ้าเขาไม่รู้
แต่เขาแจ้งเข้ามาเลยว่ามีโรคติดต่อเกิดขึ้น เราจะสอบถามกลับไปได้หรือไม่ว่าลักษณะของโรคเป็นอย่างไร เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วน เพราะประชาชนอาจไม่รู้ว่าต้องแจ้งลักษณะแบบนี้ คือ เขาไม่รู้ว่าต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ อย่างนี้เราจะทา
อย่างไรให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง เห็นว่า มาตรานี้มีโทษด้วย ดังนั้นถ้าเราไปกาหนดว่าถ้าเขา
ไม่แจ้งตาม (๑) (๒) (๓) แล้วเขาต้องรับโทษ คือชาวบ้านไม่รู้ว่าอาการแบบนี้คือโรคอะไร การที่ร่างเรากาหนดอย่างนี้
ประชาชนคงไม่อยากทา คือแจ้งไม่ครบก็มีโทษ ไม่แจ้งเลยก็มีโทษ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ข้อ ๗ ที่เราปรับใหม่นี้ต้องพิจารณาประกอบ
กั บ ข้ อ ๘ ซึ่ งก าหนดผู้ ที่ มี ห น้ าที่ แจ้ ง ไว้ ๔ กลุ่ ม ให้ ต้ องแจ้ ง รายละเอี ยดอย่ างน้ อยแบบนี้ และเมื่ อแจ้ ง มาแล้ ว
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องมากรอกข้อมูลลงในแบบมาตรฐานชุดข้อมูล ดังนั้นเส้นทางคือ เมื่อมีการแจ้งมา
เจ้าหน้าที่ก็มีสิทธิถามรายละเอียดตามข้อ ๘ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามมาตรฐานชุดข้อมูล และเราต้องจัด ประชุมชี้แจง
ทาความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทราบ ส่วนนี้น่าจะแก้ไขปัญญาตรงนี้ได้
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า อย่างที่ได้เสนอไป
เบื้องต้น ถ้าแจ้งโดยตรงคือเมื่อเจ้าหน้าที่รับทราบก็ถือว่าผู้แจ้งได้แจ้งโดยชอบแล้ว ทางโทรสารให้ส่งหนังสือไปตาม
หมายเลขโทรสารที่เรากาหนดไว้ แล้วโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าได้ส่งทางโทรสารไปแล้ว ส่วนทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ก็ให้แจ้งไปตามหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรากาหนดไว้ และขอเสนอให้ปรับแก้ร่าง ดังนี้
“ข้อ 6 การแจ้งของบุคคลตามข้อ 3 ข้อ 4 หรือข้อ 5 ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ าเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งแล้ว
(๑) การแจ้ งโดยตรงต่อเจ้าพนั กงานควบคุมโรคติดต่อ เมื่อผู้ แจ้งแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
โดยวาจาหรือโดยหนังสือแล้ว
(๒) การแจ้งทางโทรศัพท์ เมื่อผู้แจ้งแจ้งโดยวาจาทางโทรศัพท์ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแล้ว
(๓) การแจ้งทางโทรสาร เมื่อผู้แจ้งได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังหมายเลขโทรสารของที่ทาการของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ และแจ้งทางโทรศัพท์ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
(๔) การแจ้งเป็นหนังสือ เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับหนังสือครบถ้วนแล้ว
(5) การแจ้งทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได้แจ้งไปยังที่อยู่หรือหมายเลขของช่องทางทางการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแล้ว”
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ในทางปฏิบัติ
การแจ้งเป็นหนังสือจะทันต่อเหตุการณ์หรือไม่ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องแจ้งโดยเร่งด่วน
นายชานาญ ม่วงแดง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ในทางปฏิบัติสาหรับโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
อาจจะไม่รีบมาก อาจส่งเป็ นหนั งสื อได้ ไม่ว่าจะส่งโดยตรง ณ ที่ทาการหรือส่ งทางไปรษณีย์ก็ได้ แต่โรคติดต่อ
อันตรายอาจต้องใช้วิธีการอื่นเพราะต้องรีบแจ้ง และขอสอบถามว่า ในข้อ ๕ ที่กาหนดให้ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอันนี้ต้องแจ้งในลักษณะใด
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ส่วนนี้จะโยงกับ ร่างประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. ....
ข้อ ๕ วรรคสอง การรายงานก็จะคล้ายกันกับร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการแจ้งนี้คือ ที่อยู่หรือสถานที่
ทางาน…

๑๒
ทางาน หมายเลขโทรสาร และหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เราจะประกาศ
ชื่อ สถานที่ และรายละเอียดออกมาในภายหลัง
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า เรื่องสอบสวนโรค
อาจจะคล้ายกัน แต่ส่วนนี้เป็นเรื่องการแจ้ง เวลาที่ประชาชนแจ้งเข้ามาคงไม่แจ้งมาใน LINE กลุ่มเจ้าหน้าที่ เช่นนี้แล้ว
เราควรจะกาหนดอย่างไรให้ประชาชนสามารถแจ้งได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ฝ่ายเลขานุการขอเสนอให้ระบุ ชื่อ ที่อยู่
หมายเลขโทรสาร และหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ตรงกันกับร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการ
สอบสวนโรค และเรื่องที่กรมควบคุมโรคจะชี้แจงกับเจ้าหน้าที่และประชาชนนั้น ไม่ว่าจะเป็น กรณีที่ เจ้าหน้าที่
รายงานเองหรื อประชาชนแจ้ งเข้ามา ก็จะใช้ช่องทางเดียวกันตามที่ กรมควบคุมโรคประกาศกาหนด คือเราจะ
ประกาศกาหนดรายละเอียดโดยระบุชื่อ สถานที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในข้อ 7 วรรคสอง ซึ่งแนวคิดนี้มาจาก
นายแพทย์อานวย กาจีนะ อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค โดยเห็นว่าในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือหมายเลข
โทรสาร จึงเห็นควรให้กาหนดเป็นประกาศกรมควบคุมโรค ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการขอเสนอให้ปรับแก้ร่างข้อ ๗ โดยให้
เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ 7 วรรคสอง “ทั้งนี้ ที่อยู่ ที่ทาการ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่หรือ
หมายเลขของช่องทางทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่กรมควบคุมโรคประกาศกาหนด” และเพิ่ม
ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ 8 “เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งจากบุคคลตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 แล้ว
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อบันทึกข้อมูลไว้ตามแบบและมาตรฐานชุดข้อมูลที่กรมควบคุมโรคประกาศกาหนด”
และข้อ 9 “ให้กรมควบคุมโรคจัดทาและเผยแพร่คู่มือเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการดาเนินการตาม
ประกาศนี้”
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สอบถามว่า ในข้อ ๘ (๔) เดิม
คาว่า สถานที่ท างานของตนนี้ กิน ความกว้ างเพียงใด คือหมายถึงสถานที่ประกอบการของผู้ แจ้ ง นั้ น ใช่ห รือไม่
ถ้าใช่ ขอเสนอให้เปลี่ยนจากคาว่า “สถานที่ทางานของตน” เป็น “สถานที่ประกอบการหรือสถานที่ที่ตนเป็น
เจ้าของหรือผู้ควบคุม” แทน เพื่อให้ได้ความหมายเดียวกันและชัดเจนตรงตามเจตนารมณ์ที่ต้องการ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ความหมายเป็นอย่างเดียวกัน สถานที่ทางาน
ของตน คือ สถานที่ประกอบการของคนที่แจ้ง ซึ่งคนทีแ่ จ้งก็ต้องเป็นเจ้าของสถานที่ประกอบการนั้น
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติ ดังนี้
๑. ข้อ ๖ ให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 6 การแจ้งของบุคคลตามข้อ 3 ข้อ 4 หรือข้อ 5 ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งแล้ว
(๑) การแจ้ งโดยตรงต่อเจ้าพนั กงานควบคุมโรคติดต่อ เมื่อผู้ แจ้งแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
โดยวาจาหรือโดยหนังสือแล้ว
(๒) การแจ้งทางโทรศัพท์ เมื่อผู้แจ้งแจ้งโดยวาจาทางโทรศัพท์ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแล้ว
(๓) การแจ้งทางโทรสาร เมื่อผู้แจ้งได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังหมายเลขโทรสารของที่ทาการของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ และแจ้งทางโทรศัพท์ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
(๔) การแจ้งเป็นหนังสือ เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับหนังสือครบถ้วนแล้ว
(5) การแจ้งทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได้แจ้งไปยังที่อยู่หรือหมายเลขของช่องทางทางการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแล้ว”
ทั้งนี้ ที่อยู่ ที่ทาการ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่หรือหมายเลขของช่องทางทางการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่กรมควบคุมโรคประกาศกาหนด”
๒. ข้อ ๘ (๔) ให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน และให้เลื่อนข้อ ๘ มาเป็นข้อ ๗
“(๔) ในกรณี…

๑๓
“(๔) ในกรณีผู้แจ้งเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ให้แจ้งชื่อ ที่อยู่ และ
สถานที่ประกอบการหรือสถานที่ที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุม ความสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
เป็นโรคติดต่อดังกล่าว ชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ป่วยหรือผู้มีเหตุสงสัยว่าป่าย และอาการสาคัญของ
ผู้ป่วยหรือผู้มีเหตุสงสัยว่าป่วย”
๓. ข้อ ๘ ให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๘ เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งจากบุคคลตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 แล้ว ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อบันทึกข้อมูลไว้ตามแบบและมาตรฐานชุดข้อมูลที่กรมควบคุมโรคประกาศกาหนด”
๔. ให้เพิ่มข้อ ๙ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้
“ข้อ ๙ ให้กรมควบคุมโรคจัดทาและเผยแพร่คู่มือเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการดาเนินการ
ตามประกาศนี้”
๕. ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งเวียนร่างประกาศกระทรวงฯ ที่ได้มีการปรับแก้แล้วทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.๑ ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ
แจ้งกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่พาหนะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จะต่างกับอนุบัญญัติ
อื่นที่เราได้เคยพิจารณากันมา เพราะร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศ เช่น เราจะบังคับ ให้
ผู้เดินทางที่จะเข้ามาในประเทศว่าหากจะเข้ามาในประเทศต้องยื่นเอกสารตามที่เรากาหนด เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศ และร่ า งกฎกระทรวงนี้ มี ที่ ม าจากมาตรา ๓๙ ซึ่ ง มาตรา ๓๙ จะมี
กฎกระทรวงที่ต้องตามความในมาตรานี้จานวน ๓ ฉบับ คือ
๑. ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้ง
กาหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่พาหนะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
๒. ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามา
ในราชอาณาจักรยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
๓. ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการห้ ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ ควบคุม
พาหนะนาผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....
๑. ชื่อร่าง
“กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งกาหนด
วัน เวลา และสถานที่ ที่พาหนะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. ....”
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๒. บทอาศัยอานาจ
“อาศัย อานาจตามความในมาตรา.5.และมาตรา.39.วรรคสอง.แห่งพระราชบัญญัติโ รคติดต่อ พ.ศ.
2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้”
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอว่า ให้ เพิ่มเป็น
มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง
มติที่ประชุม ให้เพิ่มจาก “มาตรา ๕” เป็น “มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง”
๓. ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
นางสาว…

๑๔
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย สอบถามผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไปว่า ระยะเวลา
เปลี่ยนผ่าน ๓๐ วันนี้เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ทางปฏิบัติควรจะต้องให้เวลามากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้หรือไม่
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ขอให้ยึดเนื้อหาตามกฎหมายเดิมที่เคย
ปฏิบัติมาเป็นหลักและเพิ่มเติมส่วนที่ไม่สมบูรณ์เข้ามาในร่างกฎกระทรวงนี้ ดังนั้นเวลา ๓๐ วัน เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๔. ข้อ ๒ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุสงสัยว่าพาหนะใดมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มี
โรคระบาด ให้ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่พาหนะนั้นจะเข้ามาถึง
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามแบบรายการเกี่ยวกับพาหนะที่จะเข้ามาในราชอาณาจักร.(แบบ ต.1)
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่พาหนะนั้นจะ
เข้ามาถึง โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1).กรณี พาหนะทางน้ า ให้ แจ้ ง ไม่ น้ อยกว่ า ยี่ สิ บสี่ ชั่ วโมงก่ อนยานพาหนะนั้ นจะเข้ ามาถึ งด่ านควบคุ ม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ
(2).กรณี พาหนะทางบก.ให้ แจ้ ง ไม่น้ อยกว่ า หนึ่ง ชั่ว โมงก่อ นยานพาหนะนั้ นจะเข้ า มาถึ งด่ านควบคุ ม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ
(3).กรณีพาหนะทางอากาศ.ให้แจ้งไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนยานพาหนะนั้นจะเข้ามาถึงด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป เห็นว่า คาว่า “เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุ
สงสัยว่าพาหนะใดมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคระบาด” ถ้อยคานี้อาจทาให้เกิดความสับสน
ว่ า ต้ อ งยื่ น เอกสารเฉพาะกรณี ที่ ม าจากพื้ น ที่ ที่ มี ก ารระบาดของโรค ซึ่ ง จริ ง ๆ แล้ ว ที่ ป ฏิ บั ติ กั น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น
ยานพาหนะทุกประเภทต้องแจ้งว่าจะเข้ามาในประเทศไทยอยู่แล้ว เลยจะขอเสนอให้ปรับถ้อยคา ซึ่งหลักการนี้มา
จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คืออยากให้ปรับถ้อยคาว่า ยานพาหนะทุกลาทุกคันต้องแจ้ง เมื่อจะเข้ามา
ในราชอาณาจักร
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สอบถามว่า เหตุใดต้อง
แจ้งทุกคัน ทุกลา
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า เพื่อให้ทราบว่ายานพาหนะใดบ้างจะ
เข้ามาในราชอาณาจักร และเข้ามาเมื่อใด เพื่อทีเ่ จ้าหน้าที่จะได้เตรียมตัวในการตรวจยานพาหนะนั้น
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า อันนี้ถือว่าเป็น
เหตุผลว่าทาไมต้องแจ้งทุกลา ทุกคัน
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ในกฎหมายเดิมเขียนไว้ว่า “ให้เจ้าของ
พาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจาด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ...” ดังนั้น ถ้าเขียนร่างตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ ผู้ปฏิบัติจะตีความว่าต้องแจ้ง เฉพาะ
พาหนะที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค จึงเห็นว่าควรให้ปรับเป็นข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 2/1 ก่อนเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
พาหนะที่จะเข้ามาในราชอาณาจักร กาหนดวันเวลาและสถานที่ ที่พาหนะจะเข้ามาถึงช่องทางเข้าออกในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 6 (2) ตามแบบ ต. 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้ ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศที่พาหนะนั้นจะเข้ามาถึง โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณี พาหนะทางน้ า ให้ แจ้ ง ไม่ น้ อยกว่ า ยี่ สิ บสี่ ชั่ วโมงก่ อนยานพาหนะนั้ นจะเข้ ามาถึ งด่ านควบคุ ม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ
(2) กรณีพาหนะทางบก ให้ แจ้งไม่น้อยกว่า หนึ่งชั่วโมงก่อนยานพาหนะนั้นจะเข้ามาถึงด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ
(๓) กรณี…

๑๕
(3) กรณีพาหนะทางอากาศ ให้แจ้งไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนยานพาหนะนั้นจะเข้ามาถึงด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ
ข้อ 2/2 เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุสงสัยว่าพาหนะใดมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มี
โรคระบาดตามมาตรา 8 หรือที่ระบุไว้ในรายงานระบาดวิทยาประจาสัปดาห์ขององค์การอนามัยโลก แล้วแต่กรณี
เมื่อเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งโดยเงื่อนไขตามข้อ 2 แล้ว และได้รับคาสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือ ออกจากพาหนะที่เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ”
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ได้นาหลักการมาจาก
กฎกระทรวงกาหนดแบบและวิธีการให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรแจ้งและ
ยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งกฎกระทรวง
ฉบับแรกมีขึ้นในปี 2529 ต่อมาได้มีการแก้ไขเป็นกฎกระทรวงฉบับที่ 2 ในปี 2552 และกฎกระทรวงฉบับ
ดังกล่าวออกตามความในมาตรา 13 แห่ง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ซึ่งวางหลักไว้ว่า “...เมื่อมีเหตุ
อันสมควร ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอานาจให้เจ้าของพาหนะหรือ
ผู้ควบคุมพาหนะแจ้งกาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะนั้นๆ จะเข้ามาถึงท่าอากาศยาน ท่าเรือ หรือท่าขนส่ง
ทางบก ต่ อ เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ประจ าด่ า นควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศตามวิ ธี ก ารที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง...” ซึ่งส่วนนี้เป็นถ้อยคาตามกฎหมายเดิม แต่ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เราได้ปรับ
ข้อความในมาตรา 39 เป็น “ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุ
สงสัยว่าพาหนะนั้นมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคระบาด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอานาจหน้าที่ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งกาหนดวัน
เวลา และสถานที่ที่พาหนะนั้ น ๆ จะเข้ามาถึง ด่านควบคุมโรคติ ดต่อระหว่างประเทศต่อเจ้าพนักงานควบคุ ม
โรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ” ซึ่งจะแยกเป็น 2 กรณี คือ มีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุ
สงสัยว่าพาหนะมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่มีโรคระบาด ส่วนที่ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป
ชี้แจงนั้น ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ในแต่ละด่านฯ ปฏิบัติไม่เหมือนกัน บางด่านฯ ตรวจทุกคัน บางด่านฯ ตรวจ
เฉพาะบางคัน โดยเจ้าหน้ าที่บางด่านฯ จะดาเนินการตามแบบฟอร์มที่กาหนด ซึ่งจะเรียกว่าการรายงานทาง
ระบาดวิทยา โดยแบบฟอร์มมีที่มาจาก IHR ในชั้นคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็มีประเด็นว่าจะตรวจทุกลา
หรือไม่ หรือตรวจเฉพาะพาหนะที่มาจากท้องที่ที่มีการระบาดของโรค
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ประเด็น นี้ได้มีการชี้แจงในที่ประชุม
รับฟังความคิดเห็นแล้ว แต่ผู้ปฏิบัติไม่ยอม อยากให้เพิ่มเติมตามที่ได้ชี้แจงเหตุผลไป คือบังคับให้พาหนะทุกลาหรือ
ทุกคันแจ้ง เพราะผู้ปฏิบัติกลัวว่าจะไม่มีการแจ้งก่อนเข้ามาในราชอาณาจักร
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เห็นว่าในส่วนนี้น่าจะเป็นปัญหาในการ
ตีความกฎหมายมากกว่า และคงไม่สามารถเขียนตามที่ผู้ปฏิบัติต้องการได้ทั้งหมด เพราะตัวกฎหมายแม่บทบังคับ
เอาไว้ เราต้องเขียนตามที่ กฎหมายแม่บทกาหนด ทางแก้ปัญหาคือการชี้แจงในที่ประชุม และคาว่า “เมื่อมีเหตุ
อันสมควร” เจ้าหน้าที่ก็สามารถตีความได้ว่าให้พาหนะแจ้งการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ทุกลา ทุกคัน เช่น กาหนด
ไปเลยว่าถ้ามีเหตุอันสมควรก็ต้องยื่น เอกสารทุกลา ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะชนิดใด ดังนั้น ถ้าเขียนว่า ต้องมีการ
ตรวจทุกลา จะขัดกับหลักกฎหมายตามมาตรา 39 ที่ให้อานาจในการออกกฎกระทรวงไว้ หากทางผู้แทนสานัก
โรคติดต่อทั่ว ไปกังวลว่าจะชี้แจงผู้ ปฏิบัติอย่างไร เห็นว่า อาจชี้แจงโดยการจัดประชุมชี้แจงกฎกระทรวงนี้ต่อ
ผู้ปฏิบัติเพื่อทาความเข้าใจว่าที่ไม่สามารถเขียนตามที่ผู้ปฏิบัติ เคยเสนอในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นได้ เพราะ
หากเขียนแบบนั้นไปจะขัดต่อกฎหมายแม่บทที่ให้อานาจไว้ และหากผู้ปฏิบัติอยากจะตรวจทุกลาก็สามารถตีความ
กฎกระทรวง…

๑๖
กฎกระทรวงนี้โดยให้ถือว่าเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและสมควรที่จะทาการตรวจยานพาหนะนั้นทุกลา ทุกคัน
เราสามารถให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตีความได้ เพราะดุลพินิจสามารถตีความได้กว้างอยู่แล้ว
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ขอให้พิจารณา
ข้ออื่นไปก่อน เผื่อในข้ออื่นๆ จะมีประเด็นเกี่ยวข้องกันจะได้พิจารณาไปพร้อมกันเลย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ประเด็นต่อไปเป็นเรื่องระยะเวลาและเรื่อง
ยานพาหนะ ในชั้ น คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ ผู้ แ ทนกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เสนอว่ า
ยานพาหนะมีความหมายที่กว้าง เช่น กฎกระทรวงนี้จะมุ่งไปถึงพาหนะทุกประเภทตามคานิยามในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือไม่ หรือมุ่งเฉพาะที่ลักษณะพาหนะเป็ นเครื่องบิน เรือ หรือรถ
เพื่อจะได้เขียนให้ชัดเจน ถ้าดูตามนิยามในกฎหมาย คาว่า “พาหนะ” หมายความว่า ยานพาหนะ สัตว์ หรือวัตถุ
ซึ่งใช้ในการขนส่งคน สัตว์ หรือสิ่งของ โดยทางบก ทางน้า หรือทางอากาศ
นายพิสิษฐ์ วงศ์เชียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอบถามว่า ทางปฏิบัติมีกรณีที่
สามารถนามาเป็นตัวอย่างได้หรือไม่ เพราะตามกฎหมาย พาหนะในที่นี้ต้องตีความว่าเป็นพาหนะทุกประเภท ไม่ว่า
จะเป็นม้า ช้าง ก็ถือเป็นพาหนะที่เจ้าของต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์ กฎหมาย กล่ าวว่า ที่มีปัญหาก็เฉพาะยานพาหนะทางบก
ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นที่ด่านฯ ที่เป็นช่องทางที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงต้องหาความชัดเจนว่า พาหนะนี้
หมายความถึงพาหนะประเภทใดบ้าง เพราะถ้าทางอากาศและทางน้าก็ชัดเจนว่าเป็นเครื่องบินและเรือประเภทต่างๆ
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นว่า ต้องดูข้อเท็จจริง
และสภาพพื้น ที่ในแต่ล ะด่านฯ ว่าด่านนั้นมีลั กษณะที่ส ามารถนาพาหนะที่เป็นสั ตว์เข้า - ออกได้ห รือไม่ เช่น
ด่านฯ ที่ทันสมัยอย่างด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็คงจะไม่มีพาหนะที่เป็นสัตว์
ผ่านเข้า - ออก
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบ ต. ๑ ที่แนบมา
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ซึ่งเห็นได้ว่าแบบ ต. ๑ ระบุเพียงยานพาหนะที่เป็นประเภทอากาศยาน เรือ รถ เท่านั้น ไม่ได้
รวมถึงยานพานพาหนะที่เป็นสัตว์ด้วย ดังนั้น หากเราตีความตามกฎหมายว่าพาหนะในที่นี้หมายความรวมถึงสัตว์
อย่างนี้จะมีปัญหาในการปฏิบัติหรือไม่ ขอสอบถามผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า หากเป็นยานพาหนะที่เป็นสัตว์ก็จะ
ระบุในแบบ ต.๑ ในข้อ ๑ ช่องอื่นๆ ได้อยู่แล้ว
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย สอบถามว่า ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา มีกรณีที่เขาใช้
พาหนะที่เป็นสัตว์ข้ามพรมแดนเข้ามาในไทยแล้วเขาต้องแจ้งหรือไม่ เช่น หากมีคนขี่ม้าข้ามพรมแดนเชียงของ
อย่างนี้เขาต้องแจ้งหรือไม่
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพราะตาม
กฎหมายเดิมเมื่อพาหนะใดมาถึงด่านฯ เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจที่ด่านฯ เลย แต่ในกฎกระทรวงนี้กาหนดให้ แจ้ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง จึงต่างกับกฎหมายเดิม
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอว่า พาหนะในที่นี้
ควรรวมพาหนะทั้งหมดเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เราต้องคานึงถึงการปฏิบัติด้วย หากเขาต้อง
แจ้ง ก่อนไม่น้อยกว่า ๑ ชั่ว โมง และหากไม่ปฏิบัติก็มีโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท เราต้องพิจารณาด้ว ยว่า
เป็นไปได้หรือไม่ถ้าเจ้าของม้าจะต้องแจ้งก่อนเข้ามาที่ด่านฯ และแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ซึ่งเขาสามารถ
แจ้งตามแบบ ต. ๑ ที่เรากาหนดได้หรือไม่
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า เป็นไปได้และทางปฏิบัติที่ผ่านมา เช่น
วัวเทียมเกวียนทีเ่ ข้ามา เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจ
นางสาว…

๑๗
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เราต้องแยกการตรวจกับการแจ้งออกจากกัน
คือเขายังไม่มาถึงหน้าด่าน แต่เขาต้องแจ้งเราก่อน ๑ ชั่วโมงสาหรับด่านฯ ทางบก ส่วนด่านฯ ทางน้าต้องแจ้ง
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ในทางปฏิบัติเมื่อเขามาถึงด่านฯ เขาก็
จะมาขอแบบฟอร์มเพื่อนาไปกรอกรายละเอียด แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ ณ ด่านฯ ที่เป็นช่องทาง อันนี้คือทางปฏิบัติ
ตามกฎหมายเดิมจะดาเนินการแบบนี้ ไม่ได้กาหนดให้เขาแจ้งล่วงหน้า ถ้าจะปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้เราอาจจะ
กาหนดจุดพักให้เขาหยุดตรงจุดที่เรากาหนดก่อน แล้วค่อยให้ยื่นเอกสาร ณ ด่านฯ นั้น
นางสาวอั งคณา บริ สุ ทธิ์ ผู้ อ านวยการศู นย์ ก ฎหมาย กล่ า วว่ า เราใช้ วิ ธี ก ารแบบนี้ กั บ ยานพาหนะ
ทุกประเภทหรือไม่ เช่น กรณีทางบก เมื่อมาถึงด่านฯ แล้วก็ให้รับแบบฟอร์มไปกรอกและส่งให้เจ้าหน้าที่ แต่ร่าง
กฎกระทรวงที่ผ่ านการพิจ ารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่ งชาติกาหนดว่าต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๑ ชั่วโมงก่อนพาหนะเข้ามาถึงด่านฯ อย่างนี้เห็นว่าน่าจะขัดกับทางปฏิบัติที่ ทางผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไปชี้แจง
ว่าพอเขามาถึงหน้าด่านฯ และรับเอกสารไปกรอกแล้วยื่นต่อเจ้าหน้าที่เลย อย่างนี้น่าจะมีปัญหาในทางปฏิบัติ
เพราะอาจทาให้เขามีความผิดเนื่องจากเขาไม่แจ้งก่อนเข้ามาถึงด่านฯ อย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป ชี้แจงว่า ขอบเขตของด่านฯ จะมีพื้นที่กว้าง
สาหรับทางปฏิบัติเราอาจจะจัดพื้นที่ให้เขารอจนถึงกาหนดเวลาตามกฎกระทรวงนี้แล้วค่อยมาแจ้งตามแบบฟอร์ม
และในทางปฏิบัติเดิม หากมีรถคอนเทนเนอร์ขนสินค้าเข้ามา เราก็จะให้จอด ณ จุดที่กาหนด แล้วเข้าไปพ่นยา
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย สอบถามว่า จุดจอดที่กล่าวถึงนี้หมายถึงบริเวณ
เขตที่เป็นพื้นที่ในราชอาณาจักรไทยใช่หรือไม่ หรือเป็นเขตพื้นที่นอกราชอาณาจักร
นางปิ่ น นภ นรเศรษฐพั น ธ์ ผู้แ ทนส านั ก โรคติ ด ต่ อ ทั่ ว ไป ชี้ แ จงว่ า เป็น จุ ด จอดที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ข้ า มาใน
ราชอาณาจักร กรณีที่จะถือว่าเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องผ่านด่านก่อน แต่เดิมทางบกไม่ได้มีระเบียบปฏิบัติ
อะไรมาก คือหากจะผ่านด่านเข้ามาในราชอาณาจักร เมื่อมาถึงก็กรอกเอกสารแล้วยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรงจุดนั้น
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้าคิดภาพตามที่ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป
อธิบาย เช่น ด่านตรงบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เขายังไม่ข้ามสะพานเข้ามาในเขตไทย เจ้าหน้าที่ ของเรา
เข้าไปตรวจแล้ วไม่พบสิ่ งติดโรค เจ้ าหน้าที่ ของเราจึง ยอมให้ เขาเข้ามาในไทยได้ และขอสอบถามว่าที่ผ่านมา
มีกรณีที่ไม่ยอมให้เขาเข้ามาในไทยหรือไม่
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สอบถามว่า เวลา ๑ ชั่วโมง
มีที่มาจากอะไร มีหลักคิดจากอะไร และการเข้าตรวจนี้เจ้าหน้าที่ตรวจในด่านหรือนอกด่าน
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป ชี้แจงว่า เวลา ๑ ชั่วโมงนี้มาจากแนวคิดของ
ผู้ ป ฏิบั ติที่ไ ม่อยากให้ เขารอนาน และผู้ ปฏิบัติเ ห็ นว่าสามารถดาเนินการได้ทัน คือ เมื่อเขามายื่นเอกสารแล้ ว
เจ้าหน้าที่ก็จะออกไปตรวจ การตรวจจะตรวจข้างนอกด่านฯ คือกาหนดจุดจอดไว้สาหรับ การตรวจ ก่อนให้ผ่าน
เข้ามาที่ด่านฯ
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สอบถามว่า แบบ ต. ต่างๆ
มีที่มาจากไหน
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป ชี้แจงว่า แบบ ต. เป็นแบบฟอร์มที่ใช้กันมานานแล้ว
และเป็นที่รู้จักกันในระหว่างเจ้าหน้าที่และสายการบินต่างๆ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แบบ ต. มาจาก IHR โดยจะมี
แบบ ต. ๑ - แบบ ต. ๙ ซึ่งเราอาจปรับข้อความเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการใช้ภายในประเทศของเรา และเราได้
เพิ่มแบบ ต. ๑๐ ขึ้นมาด้วย
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สอบถามว่า การตรวจ
ทางน้ามีวิธีปฏิบัติอย่างไร
นางปิ่นนภ…

๑๘
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป ชี้แจงว่า ทางน้าจะเป็นด่านท่าเรือ ณ ที่ต่างๆ
เมื่อเรือจะเข้ามาในราชอาณาจักร เขาจะใช้วิทยุสื่อสารแจ้งว่าจะเข้ามาที่ด่านท่าเรือ ซึ่งจะมีจุดที่ให้เรือจอดรอ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงนี้ไม่ได้จบกระบวนการ
ที่กระทรวงแต่ต้องผ่านครม. และต้องไปพิจารณารายละเอียดอีกครั้งในชั้นของคณะกรรมการกฤษฎีกา อย่างไรก็ดี
ขอให้หลักการชัดเจนว่าเหตุผลของการกาหนดเวลามีที่มาที่ไปอย่างไร เช่น เวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง หรือ ๒๔ ชั่วโมง
มีเหตุผลความจาเป็นอย่างไร และนานาประเทศกาหนดเวลาเหมือนกับเราหรือไม่ ไม่ใช่เรามากาหนดกันเองโดยที่
นานาประเทศไม่ได้กาหนดเวลาไว้เหมือนเรา คือเราต้องชี้แจงให้ได้ว่าเรามีฐานคิดจากอะไร ส่วนประเด็นเรื่อง
พาหนะ ถ้ า เราจะตี ค วามรวมถึ ง สั ต ว์ ด้ ว ย เช่ น ช้ า ง ม้ า อย่ า งนี้ จ ะมี ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ ห รื อ ไม่ แต่ ถ้ า เป็ น
ยานพาหนะจาพวกรถหรือเรือ กรณีนี้ไม่น่าห่วง เพราะมีความชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะมีด่านสัตว์ ด่านคน ด่านอาหาร
และยา และนักธุรกิจที่เป็นเจ้าของพาหนะน่าจะทราบและสามารถปฏิบัติตามได้ แต่ถ้าเป็นชาวบ้านที่ขี่ม้ามาที่ด่านฯ
แล้วเจ้าหน้าที่ไม่ให้ผ่านด่านฯ เช่น ให้รอ หรือให้กลับประเทศ เช่นนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็ นว่า การที่ให้ ร อ
ณ จุดจอดเพื่อรอตรวจในเวลา ๑ ชั่วโมง ก็ไม่นานเกินไป และน่าจะเหมาะสมแล้ว คือถ้ามีโรค ก็ไม่อนุญาตให้
เข้ามาในประเทศ แต่เกรงว่าเจ้าหน้าที่จะทาไม่ทันเวลามากกว่า
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ที่ผ่ านมาไม่เคยมีการตรวจสัตว์ และ
แบบฟอร์ มที่ ม าจาก IHR (แบบ ต) ก าหนดเฉพาะตั ว ยานพาหนะ ดั ง นั้ น เราก็ ค วรจะก าหนดเฉพาะที่ เ ป็ น
ยานพาหนะเท่านั้น ส่วนสัตว์ที่มากับคนก็ต้องตรวจตามมาตรฐานอยู่แล้ว คือแยกคนกับสัตว์ออก คือคนก็ตรวจที่
ด่านฯ ของเรา เช่น ตรวจว่าได้รับวัคซีนมาแล้วหรือไม่ ส่วนสัตว์ก็ให้ไปตรวจที่ด่านสัตว์ เป็นต้น จึง ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาประเด็นพาหนะนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อน
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ด่านสัตว์ของกรม
ปศุสั ตว์นี้ จ ะดูตามพระราชบั ญญัติ โ รคระบาดสั ตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะเน้นไปควบคุมโรคระบาดที่เกิดกับสั ตว์
โดยเฉพาะเท่านั้น แต่สิ่งของที่ขนมาบนหลังสัตว์ เราก็ควรต้องตรวจด้วยซึ่งคนอาจจะไม่ป่วย แต่สิ่งของนั้นอาจเป็น
พาหะนาโรคได้ เช่น มีหนู ดังนั้น แบบ ต. ที่มาจาก IHR เป็นแค่กรอบใหญ่ เมื่อเราจาเป็นต้อ งตรวจสัตว์ด้วย
ก็ควรจะปรับให้สอดคล้องกัน คือตรวจภายใต้กรอบของประเทศเราเพื่อป้องกันโรค
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ข้อ ๒ ช่วงแรกเป็นกรณีที่ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ส่วนข้อ ๒/๑ จะเป็นข้อเสนอจากผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไปซึ่งมีที่มาจาก
การรั บฟังความคิดเห็น ของผู้ปฏิบัติที่ ต้องการให้พาหนะทุกล า ทุกคัน แจ้งวันเวลาที่จะเข้ามาที่ด่านฯ แต่ฝ่าย
เลขานุ การได้ชี้แจงว่ากฎหมายได้กาหนดให้แจ้ง เฉพาะกรณี เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุสงสัยว่าพาหนะนั้น
มาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่มีโรคระบาดเท่านั้น
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า มาตรา ๓๙
กาหนดขั้นตอนไว้กลางๆ ว่า เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุสงสัยว่าพาหนะมาจากท้องที่ที่มีโรคระบาด มีอะไรที่
ต้องทาบ้างตาม (๑) - (๕) ส่วนตามกฎหมายเดิมเราได้กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าต้องตรวจทุกลา ทุกคัน แต่เมื่อ
ถึงชั้นการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็จะต้องมีการพิจารณาถ้อยคาให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
โดยจะเทียบระหว่างกฎหมายเก่าและร่างกฎหมายใหม่ว่าที่เราเขียนต้องมีการตีความหรือไม่
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป ชี้แจงว่า ผู้ปฏิบัติอยากให้ยื่นเอกสารทุกคัน
ทุกลา ถ้าไม่เขียนไว้ให้ชัดเจนตามที่ได้ชี้แจงเหตุผลไปเบื้องต้นเกรงว่าทางบริษัทหรือเอกชนจะตีความไปอีกแบบหนึ่ง
เช่น เขาอาจแย้งว่าเขาไม่ได้มาจากพื้นที่ที่มีโรคระบาด จึงไม่ต้องยื่นเอกสารตามกฎกระทรวงนี้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า แนวทางปฏิบัติตามที่ผู้แทนสานักโรคติดต่อ
ทั่ว ไปชี้แจงคือ เจ้าหน้ าที่ของเราอยากให้แจ้งทุกคัน ทุกลา แต่ในทางปฏิบัติจริงๆ บางด่านฯ ก็ไม่รับแจ้งเลย
บางด่านฯ…

๑๙
บางด่านฯ ก็ให้แจ้งทุกคัน ทุกลา บางด่านก็รอนโนบาย เช่น มีโรคติดเชื้อไวรัสซิกาเกิดขึ้น ก็ยังไม่มีการดาเนินการ
เพราะรอนโยบาย และตอนที่เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ผู้บริหารก็เห็นว่าไม่ต้องตรวจทุกคัน ทุกลา เพราะถ้าต้อง
ตรวจทุกคัน ทุกลา อาจจะเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ โดยให้ตรวจเมื่อมีเหตุเฉพาะกิจ หรือกรณีที่เห็นสภาพภายนอก
ว่าพาหนะนั้นสกปรกมากและอาจเป็นแหล่งรังโรคจึงเข้าทาการตรวจ เพราะในตอนแรกฝ่ายเลขานุการได้เสนอร่าง
กฎกระทรวงฯ ทีไ่ ด้นาเนื้อหาของกฎกระทรวงฉบับเดิมมาเขียน แต่นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ให้ปรับข้อความ
เพราะเจ้าหน้าที่ในแต่ละด่านฯ ปฏิบัติไม่เหมือนกัน และจุดประสงค์ที่แท้จริง คือควรให้มีการตรวจเฉพาะกรณีที่มี
โรคระบาดเกิดขึ้นหรือกรณีที่มีเหตุผิดปกติเท่านั้น นี่จึงเป็นที่มาของการปรับถ้อยคาให้ต่างจากกฎหมายเดิม
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ด่านฯแต่ละด่านควรต้องทราบว่า
ด่านฯ นั้นๆ จะมีพาหนะเข้ามาเท่าใดต่อวัน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้าต้องตรวจทุกลา ทุกคัน จะมีปัญหาในการ
จัดเก็บเอกสารหรือไม่ เพราะแต่ละด่านมีคนเข้า - ออกตลอดเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้องน่าจะมีจานวนมหาศาล เช่น
ด่านสนามบินดอนเมือง ด่านสนามบินสุวรรณภูมิ เรามีระบบการจัดเก็บอย่างไร
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป ชี้แจงว่า ในทางปฏิบัติ การจัดเก็บ เอกสาร
ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะที่ผ่านมาคนเข้า - ออกด่านฯ มีจานวนไม่มาก
พันตารวจหญิงมานี ขจรไชยกูล ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ กล่าวว่า เข้าใจว่าผู้ปฏิบัติอยากให้ยื่น
เอกสารทุกคัน ทุกลา เพื่อป้องกันตัวเจ้าหน้าที่ด้วย ส่วนเจ้าหน้าที่จะตรวจหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเราที่จะพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น ถ้าคิดว่าผู้ปฏิบัติสามารถที่จะปฏิบัติได้ในหน้าด่านนั้นๆ ก็ไม่น่ากังวลปัญหาเรื่องการจัดเก็บ
เอกสารหรือปัญหาว่าเขาจะสามารถดาเนินการได้หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ตอนร่างกฎกระทรวงฯ ก็เสนอไปว่าเนื้อหา
เป็นไปตามกฎหมายเดิม แต่ผู้บริหารไม่ต้องการให้แจ้งทุกลา และผู้ปฏิบัติบางด่านฯ เห็นว่าเป็นภาระเกินสมควร
จึงได้เปลี่ยนคาโดยเขียนให้กว้างไว้ก่อน เพื่อให้ตีความได้และไม่ผูกมัดผู้ปฏิบัติเกินสมควร เช่น หากมีกรณีโรค
ติดเชื้อไวรัสซิการะบาดขึ้น ค่อยดาเนินการตรวจทุกคัน ทุกลา ส่วนสถานการณ์ปกติก็ตรวจเฉพาะบางคัน บางลา
ซึ่งความเห็นที่ ผู้แทนสานั กโรคติดต่อทั่วไปเสนอมานี้ ผู้ปฏิบัติได้เสนอภายหลังจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติได้รับหลักการแล้ว จึงเกรงว่าเราสามารถเปลี่ยนหลักการได้หรือไม่ และจะชี้แจงตอนเสนอให้รัฐมนตรี
ลงนามอย่างไร จึงขอสอบถามผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า เราควรเปลี่ยนหลักการ
หรือไม่ ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการขอเสนอให้คงหลักการตามกฎหมายไว้ก่อน และค่อยใช้วิธีจัดประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติ
เมื่อกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับแล้ว และถ้าหากมีกรณีทผี่ ู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตาม ก็จะมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่ น ดิน ที่บั งคับ หากเจ้ าหน้ า ที่ ไ ม่ปฏิ บัติ ตามค าสั่ งผู้ บัง คับบั ญชาก็ อาจจะมี โ ทษทางวิ นัย เพราะร่า ง
กฎกระทรวงฉบั บ นี้ ส่ ว นมากจะใช้ โ ดยเจ้า หน้ าที่ ด่า นฯ ที่เ ป็น เจ้ าหน้า ที่ สั งกั ดกรมควบคุม โรค ซึ่ง ต่า งกั บ ร่ า ง
อนุบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนหลายภาคส่วน
นายปั ญ ญา ใบทอง ผู้ แ ทนกลุ่ม กฎหมาย ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กล่ า วว่า เห็ น ว่ า
กฎหมายแม่บทได้เขียนไว้ชัดเจนแล้ว ดังนันจะเขียนเกินกว่าที่กฎหมายก้าหนดไม่ได้ และในทางปฏิบัติการให้ยื่น
เอกสารทุกคัน ทุกล้า ก็อาจท้าให้เขาเสียเวลา และเป็นการจ้ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินไป เพราะกฎหมาย
ก้ า หนดให้ ยื่ น เฉพาะเมื่ อ มี เ หตุ อั น สมควรหรื อ มี เ หตุ ส งสั ย ว่ า พาหนะนั นมาจากท้ อ งที่ ห รื อ เมื อ งท่ า ใดนอก
ราชอาณาจั กรที่มีโ รคระบาด แสดงว่าเจตนาที่จะให้ ยื่นก็เพื่อการป้องกันควบคุมโรคเพียงอย่างเดียว และใน
กฎหมายเขีย นไว้ว่า “พาหนะนั น” ก็น่ าจะหมายถึงเฉพาะพาหนะที่มีเหตุอันควรสงสั ยว่ามีโ รคนัน เมื่อไปชัน
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจจะต้องตีความอีกครัง เช่น ค้าว่า “พาหนะนัน” มีความหมายว่าอย่างไร
ดังนัน ถ้าจะใช้ค้าที่แตกต่างไปจากในกฎหมาย ก็ต้องเตรียมเหตุผลเพื่อชีแจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ไม่ใช่การพิจารณาเพียงถ้อยคา จึงควรฟังความเห็น ของระดับนโยบายด้วยว่าอยากให้ดาเนินการในรูปแบบใด
จึงขอรับ…

๒๐
จึงขอรับข้อเสนอของผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป เพื่อไปปรึกษากับอธิบดี กรมควบคุมโรคและรองอธิบดีที่กากับ
ดูแลงานด้านกฎหมายว่าสาหรับประเด็นนี้จะให้ดาเนินการไปในทิศทางใด
มติ ที่ป ระชุ ม ให้ น าความเห็ น ของที่ป ระชุ ม คณะอนุ กรรมการด้ านกฎหมายเสนอต่ อผู้ บ ริห ารเพื่อ ให้
พิจารณาอีกครั้งว่าจะให้คงร่างนี้ตามความเห็น ชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติหรือ ให้ถือตามความเห็น
ของผู้ปฏิบัติที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นตามที่ทางผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไปนาเสนอ
๕. ข้ อ ๓ การแจ้ ง ต่ อ เจ้ า พนั กงานควบคุ มโรคติ ดต่ อประจ าด่ า นควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ างประเทศ
ให้ดาเนินการโดยวิธีการหนึ่งวิธีการใด ดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเป็นหนังสือ
(2) แจ้งทางโทรสาร
(3) แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(4) วิธีการอื่นใดที่กรมควบคุมโรคประกาศกาหนดเพิ่มเติม
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ข้อนี้เป็นเรื่องช่องทางการแจ้ง ขอสอบถาม
ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไปว่า การแจ้งโดยส่วนใหญ่แล้วจะแจ้งมาทางใด เนื่องจากการแจ้งต้องแจ้งเป็นเอกสาร
แล้วด่านน้าจะมีการดาเนินการอย่างไร
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป ชี้แจงว่า เขาจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ส่งโทรสารมาที่ด่านฯ ซึ่งใช้กับทุกยานพาหนะ คือส่งโทรสารมาแต่ไม่ได้ยื่นที่เจ้าหน้าที่ด่านฯ โดยตรง แต่จะส่งผ่าน
ตัวแทนบริษัทหรือบริษัทในเครือ แล้วบริษัทในเครือก็จะเอามายื่นที่ด่านฯ อีกต่อหนึ่ง เช่น ทางเรือ ก่อนจะออกเรือ
เขาจะแจ้งมาก่อนค่อยมารับเอกสารที่ด่านฯ แล้วค่อยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ส่วนทางบกเดิมจะไม่มีการยื่น
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ขอเสนอให้ปรับถ้อยคาจาก “การแจ้งทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์” เป็น “การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์” ในข้อ ๓ (๓)
นายพิสิษฐ์ วงศ์เชียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ตามความเห็นของผู้แทน
สานักโรคติดต่อทั่วไปที่ว่าสายการบินแจ้งบริษัทในเครือที่อยู่ในราชอาณาจักร ไม่ได้แจ้งมาที่ด่านฯ โดยตรง แต่กฎหมาย
กาหนดให้เจ้ าของพาหนะหรือผู้ ควบคุมพาหนะแจ้งกาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะนั้นๆ จะเข้ามาถึงด่านฯ
แต่เมื่อพิจารณาทางปฏิบัติกับกฎหมายแล้วน่าจะไม่สอดคล้องกัน เช่นนี้ก็อาจถือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว
หรือเราตีความว่าผู้รับมอบอานาจจากเจ้าของพาหนะก็สามารถแจ้งได้ใช่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ตามกฎหมายเดิมก็เขียนไว้แบบนี้คือให้
เจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งมาที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แม้ตามกฎหมายเขียนไว้อย่างนี้แต่ทางปฏิบัติ
เขาแจ้งไปที่บริษัท ในเครือ แล้วบริษัทในเครือแจ้งเข้ามาที่ด่านฯ อีกครั้งหนึ่ง หรืออาจเรียกว่าเป็นการแจ้งช่วง
จึงเห็นว่าทางปฏิบัติกับข้อกฎหมายยังไม่สอดคล้องกันโดยแน่แท้
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ เห็นว่า การแจ้งนี้เป็นการแจ้งแบบเป็นทางการ ดังนั้น
การแจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ LINE ไม่น่าจะเหมาะสม เราควรยอมรับการแจ้งโดยสื่อที่ไม่เป็นทางการ
หรือไม่ กรณีแจ้งเมื่อเกิดโรคติดต่อขึ้นก็เข้าใจว่าประชาชนน่าจะแจ้งทาง LINE ได้ เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน แต่กรณีนี้
ควรแจ้งเป็นทางการ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย สอบถามว่า ทางอากาศ กรณีของเครื่องบินก็จะมี
มาตรฐานอยู่แล้ว แต่ทางบกมีความหลากหลายของยานพาหนะ เช่น ขับรถเข้ามาเอง บริษัทใหญ่เข้ามา จึงอยาก
ให้เปิดกว้างไว้สาหรับช่องทางในการแจ้ง เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการแจ้ง และเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน การแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เห็นว่าจาเป็น จึงขอเสนอให้คงการแจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ก่อน
ถ้ามีประเด็นก็จะชี้แจงว่าเป็นหลักการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ แล้ว ส่วนเหตุผลที่
ผู้แทนสานักงบประมาณเสนอนี้ขอนาไปชี้แจงในชั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป และให้ตัดข้อ ๓ (๔) เพราะมี
ประเด็นในเรื่องฐานอานาจ
มติที่ประชุม…

๒๑
มติที่ประชุม เห็นควรให้แก้ไข โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๓ การแจ้ ง ต่ อ เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ประจ าด่ า นควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศ
ให้ดาเนินการโดยวิธีการหนึ่งวิธีการใด ดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเป็นหนังสือ
(2) แจ้งทางโทรสาร
(3) แจ้งทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์”
๖. ข้อ ๔ การแจ้งตามข้อ 3 ให้แจ้งไปยังที่อยู่หรือสถานที่ทางานของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประจา
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หมายเลขโทรสาร หรือหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือของสถานที่ทางานของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หรือแจ้งไปยังที่อยู่ สถานที่ หรือหมายเลขอื่นใด ในกรณีที่
กรมควบคุมโรคประกาศกาหนดวิธีการแจ้งเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ที่อยู่ หรื อสถานที่ทางานของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ หมายเลขโทรสาร และหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประจาด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือของสถานที่ทางานของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประจาด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กรมควบคุมโรคประกาศกาหนด
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เป็นการปรับถ้อยคาให้ชัดเจนขึ้น เช่น
เพิ่มชื่อเจ้าพนัก งานควบคุมโรคติดต่อ โดยระบุคาว่า “ประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ” เพิ่มเข้าไป
เพื่อให้เกิดความชัดเจน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
กาหนดประชุมครั้งถัดไป วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2559
เลิกประชุมเวลา 16.3๐ น.
ผู้จดรายงานการประชุม

นางสาวจินตนา บุตรชน
นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

