รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2560
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ สานักโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 3 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค
------------------------------------------รายชื่ออนุกรรมการที่มาประชุม
1. นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก
2. ร้อยตารวจโท พิเชษฐ์ คุ้มบัณฑิตย์
3. นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ
4. นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา
5. นายวชิร รักขิตตธรรม
6. นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน
7. แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์
8. นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์
9. นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
10. นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ประธานอนุกรรมการ
รองสารวัตรฝ่ายกฎหมายและวินัย
อนุกรรมการ
กองบังคับการอานวยการ โรงพยาบาลตารวจ
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
นิติกรชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงบประมาณ
นิติกรชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นิติกรชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
นิติกรชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย
สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
นิติกรปฏิบัติการ
อนุกรรมการและ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่ออนุกรรมการที่ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น
1. ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
2. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. ผู้แทนกรมปศุสัตว์
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชานาญ ม่วงแดง
2. นางอนงนาฏ มโนภิรมย์

นักวิชาการชานาญการ
สานักระบาดวิทยา
นักวิชาการชานาญการ
สานักโรคติดต่อทั่วไป
3. นายอานุภาพ …

๒
3. นายอานุภาพ พงษ์พานิช
4. นายกิตติ ก้อนแก้ว
5. นางสาวเกศราภรณ์ เวระนะ
6. นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์
7. นายกฤษฎาบัณ ปานโท้
8. นางสาวกษมน รัตนพันธ์
9. นางสาวจินตนา บุตรชน
10. นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย
11. นางสาวลักษิกา ธรรมแสง
12. นางสาวชิชา ทองจารัส
13. นางสาวจันทร์จิรา ทวีโคตร
14. นายเชาวนนท์ สินธุพรม

นักวิชาการชานาญการ
สานักโรคติดต่อทั่วไป
นิติกรปฏิบัติการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2560 และดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 6/2559
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
และหากมีข้อแก้ไขประการใด สามารถแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการ เพื่อขอปรับแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมได้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ
ยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
นางสาว ...

๓
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศู นย์กฎหมาย กล่ าวว่า ฝ่ ายเลขานุการได้ดาเนิ นการปรับแก้ไข
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ตามมติที่ประชุมในครั้งที่ผ่านมา ในประเด็นดังนี้
1) การเพิ่มฐานอานาจ 2) การแก้ไขถ้อยคาในร่างกฎกระทรวงให้ตรงกับแบบท้ายกฎกระทรวง คือในแบบ ต. 1 ถึง ต. 10
3) การแก้ไขข้อความในข้อ 3 ของร่างกฎกระทรวง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3.1
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สอบถามว่า ในการประชุมครั้งที่แล้ว มีการแก้ไข
แบบฟอร์มด้วยใช่หรือไม่ ฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขปรับปรุงแบบฟอร์มหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขข้อความใบแบบ ต. 1
ถึง ต. 10 ตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๓.๒ ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ
นาผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการปรั บแก้ไข
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนาผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามมติที่ประชุมในครั้งที่ผ่านมา ดังนี้ 1) การแก้ไขข้อความ
จาก “ไปรษณีย์” เป็น “สื่ออิเล็กทรอนิกส์” 2) การแจ้งล่วงหน้าให้ปรับถ้อยคาให้ชัดเจนขึ้น กรณีที่ยานพาหนะเข้ามา
ในราชอาณาจักร และ 3) ในข้อ 4 การปรับถ้อยคาให้กระชับและตรงกับเจตนารมณ์ของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ “ข้อ 4
เมื่อเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะได้ตรวจสอบเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามข้อ ๒ แล้วพบว่ามี
ผู้เดินทางซึ่งยังไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ห้ามมิให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนาผู้เดินทางดังกล่าว
เข้ามาในราชอาณาจักร” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3.2
มติที่ประชุม เห็นชอบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ การแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๑.๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้ง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134
ตอนพิเศษ 3 ง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 เป็นต้นมา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ข้อ 1 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(3) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
(4) สาธารณสุขนิเทศก์
(๕) ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(๕.๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค
(๕.๒) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
(๕.๓) …

๔
(๕.๓) ผู้อานวยการสถาบันบาราศนราดูร
(๕.๔) ผู้อานวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(๕.๕) ผู้อานวยการสถาบันราชประชาสมาสัย
(๕.๖) ผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒
(๕.๗) ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา
(๕.๘) ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป
(๕.๙) ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
(๕.๑๐) ผู้อานวยการสานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
(๕.๑๑) ผู้อานวยการสานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(๕.๑๒) ผู้อานวยการสานักวัณโรค
(๕.๑๓) ข้าราชการสังกัดสานักระบาดวิทยาหรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติ
ราชการในสานักระบาดวิทยา ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(๕.๑๓.๑) นายแพทย์ ระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป
(๕.๑๓.๒) นายสัตวแพทย์ ระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป
(๕.๑๓.3) นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป
(๖) ข้าราชการสังกัดกรมการแพทย์ ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(๖.๑) ผู้อานวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
(๖.๒) ผู้อานวยการโรงพยาบาลราชวิถี
(๖.๓) ผู้อานวยการโรงพยาบาลเลิดสิน
(๖.๔) ผู้อานวยการโรงพยาบาลสงฆ์
(๖.๕) ผู้อานวยการสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ
(๖.๖) ผู้อานวยการสถาบันพยาธิวิทยา
(๖.๗) ผู้อานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
(๖.๘) ผู้อานวยการสถาบันโรคผิวหนัง
(๖.๙) ผู้อานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ข้อ 2 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ
(1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(2) ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์
(3) ผู้อานวยการโรงพยาบาลทั่วไป
(4) ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน
(5) สาธารณสุขอาเภอหรือสาธารณสุขกิ่งอาเภอ
(๖) ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(๖.๑) นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๖.2) นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๖.3) นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๖.4) พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๖.5) เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป
(๖.6)…
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(๖.6) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ ตนมีอานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) นายอาเภอ
ข้อ ๔ ให้ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร
(3) ผู้อานวยการสานักการแพทย์
(4) รองผู้อานวยการสานักการแพทย์
(5) ผู้อานวยการสานักอนามัย
(6) รองผู้อานวยการสานักอนามัย
(7) ผู้อานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สังกัดสานักอนามัย
(8) หัวหน้ากลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรคติดต่อ สังกัดสานักอนามัย
(9) ผู้อานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสานักอนามัย
(10) ผู้อานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุม โรค สอบถามว่า กรณีเมืองพัทยาควรจะเพิ่มเติม
เข้ามาในประกาศนี้ด้วยหรือไม่ และหากไม่เพิ่มเติมจะมีปัญหาหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย ชี้แจงว่า 1) เนื่องจากการแต่งตั้ง เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ ได้ เคยมีการเสนอเรื่ องไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งช่ว งนั้น ต้องการเร่ง รัดขับเคลื่ อน
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จึงอาศัยหลักการของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ไปก่อน คือ
ใครที่เป็ น เจ้ าพนั กงานสาธารณสุ ขตามกฎหมายเดิม ก็ให้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
2) กรมควบคุมโรคได้เสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (ฉบับที่ 2)
โดยประกาศฯ ฉบับนี้จะเป็นการแต่งตั้งโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งต่างกับประกาศฉบับแรกที่แต่งตั้งโดยตาแหน่ง 3) ก่อนที่จะมีการเสนอเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อฉบับต่อไป ฝ่ายเลขานุการเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมาหารือร่วมกันก่อนว่าควรจะแต่งตั้ง
ตาแหน่งใดเข้ามาเพิ่มเติมบ้าง และเหตุผลที่ควรแต่งตั้งเพิ่มเติม คืออะไร แล้วจึงนาความเห็นที่ได้จากการหารือ
ดังกล่าวมาจัดทาเป็นร่างประกาศ ฉบับถัดไป ซึ่งจะได้ดาเนินการจัดทาร่างประกาศฉบับใหม่เร็วๆ นี้ เพราะตามที่
ประกาศฉบับแรกได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็ได้มีผู้มาแสดงความคิดเห็นว่าควรจะเพิ่มเติมตาแหน่งอื่นๆ
เข้ามาด้วย
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เมืองพัทยาและเทศบาลใหญ่ ๆ อาจจะ
มีแพทย์และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงานอยู่ จึงควรเพิ่มหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเป็น
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑.๒ ...

๖
๔.๑.๒ ร่ า งประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง แต่ง ตั้ งเจ้า พนัก งานควบคุม โรคติด ต่ อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่าง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ตามที่กรมควบคุมโรคเสนอ โดยให้จัดทาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ภายหลังจากที่ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญั ติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อ.1.ให้ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) เป็ นผู้มีประสบการณ์เคยสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือการสอบสวนโรคระบาดที่มีความซับซ้อน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้งในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
(๒) เป็นผู้มีประสบการณ์ทางานด้านระบาดวิทยาหรืองานควบคุมโรคมาไม่น้อยกว่า 10 ปี
(3) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
(4) เป็นผู้สาเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม (Field Epidemiology Training Program, FETP)
(5) เป็นผู้สาเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม สาหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก
(6) เป็นผู้สาเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว สาหรับ
แพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก (Field Epidemiology and Management Training, FEMT)
(7) เป็นผู้สาเร็จการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม
(8) เป็นผู้สาเร็จการอบรมหลักสูตรอื่นใดที่กรมควบคุมโรคกาหนดหรือให้การรับรอง
ข้อ 2 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นกรมควบคุมโรค ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) เป็ นผู้มีประสบการณ์เคยสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือการสอบสวนโรคระบาดที่มีความซับซ้อน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้งในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
(๒) เป็นผู้มีประสบการณ์ทางานด้านระบาดวิทยาหรืองานควบคุมโรคมาไม่น้อยกว่า 10 ปี
(3) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
(4) เป็นผู้สาเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม (Field Epidemiology Training Program, FETP)
(5) เป็นผู้สาเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม สาหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก
(6) เป็นผู้สาเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว สาหรับ
แพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก (Field Epidemiology and Management Training, FEMT)
(7) เป็นผู้สาเร็จการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม
(8) เป็นผู้สาเร็จการอบรมหลักสูตรอื่นใดที่กรมควบคุมโรคกาหนดหรือให้การรับรอง
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ …

๗
๔.๒ ร่างประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
เจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ตามมาตรา 36 ได้กาหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการโรคติ ดต่อจั งหวั ดหรือผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อขึ้นในทุกอาเภอหรือ
ทุกเขตอย่างน้อยหนึ่งหน่วย เพื่อทาหน้ าที่ในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือ
โรคระบาด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่ งชาติ ได้มี ประกาศ เรื่อง หลั กเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๕9 โดยในข้อ ๔ ของประกาศฉบับดังกล่าว
ได้บัญญัติไว้ว่า “ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ อต้องผ่านการฝึกอบรม
ในหลักสูตรระบาดวิทยา หรือการเฝ้าระวัง การป้ องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อที่กรมควบคุมโรคกาหนดหรือที่
กรมควบคุมโรครับรอง” จึงเป็นที่มาของการยกร่างประกาศฉบับนี้ โดยในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่าง
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... และอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ลงนามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม
สาหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2560 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งเรื่องไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพี่อนาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบและเครื่องหมายของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อง
เครื่องแบบและเครื่องหมายของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ แล้ว ในการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่
4/๒๕59 เมื่อวันที่ 22 มิถุน ายน 2559 แต่ได้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานหลายคนเสนอความเห็ นมาว่าควรจะ
ปรับปรุงร่างประกาศนี้ใหม่ทั้งรูปแบบ และตั้งประเด็นคาถามมาว่า การแต่งกายแบบนี้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ หรื อไม่ และการตัดชุดจะดาเนิ นการอย่างไร หรือค่าใช้จ่ายในการตัดชุดจะนามาจากที่ใด ดังนั้น แม้ร่าง
ประกาศฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่ง ชาติแล้ว แต่ ฝ่ายเลขานุการ
เห็นว่าควรรับฟังความเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มเติมด้วย
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขอความคิดเห็นจากสานักระบาดวิทยา
เพิ่มเติม โดยหลักเห็นว่าการออกแบบชุดควรให้ประหยัดที่สุด
นายชานาญ ม่วงแดง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ชุดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและ
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อควรให้เป็นแบบเดียวกัน คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งชุด เครื่องแบบ และ
เครื่องหมาย ซึ่งหน่วยงานทั้งที่อยู่ในพื้นที่และจังหวัดก็เห็นชอบตรงกันกับชุด เครื่องแบบ และเครื่องหมายที่ได้มี
การออกแบบมานี้ และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้เห็นชอบในหลักการนี้แล้ว แต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ด่านฯ
ต้องการใช้รูปแบบเดิม เช่น มีชั้นยศ ติดบัตรและบั้งเหมือนเดิม เนื่องจากได้ใช้ชุดนี้มาสักระยะหนึ่งแล้ว และเน้น
ในเรื่องของความประหยัดเพราะไม่ต้องการตัดชุดใหม่ จึงต้องแบ่งเป็น 2 ส่วนตามความเห็นข้างต้น
นางสาว …
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นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ขอแลกเปลี่ยนกับกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและสานักงานตารวจแห่งชาติ ส่วนของกรมควบคุมโรคจะมีรายละเอียดโดยสรุปคือ ชุดมีทั้งหมด 3 ชุด
ดังนี้ 1) ชุดปฏิบัติการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 2) ชุดปฏิบัติการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ซึ่ง ปฏิ บั ติ ง านประจ าด่านควบคุ มโรคติ ดต่อระหว่างประเทศ มี 2 ชุ ด คือ ชุดปฏิ บั ติการ สี ขาว - กรมท่ าด าและ
ชุดปฏิบัติการ สีกากี และ 3) ชุดปฏิบัติงาน ซึ่งชุดนี้จะใส่เวลาออกสอบสวนโรคเพราะอยากได้ความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน แต่ค วามเห็น อาจต่างกัน อยู่ ซึ่งที่มาของชุดเดิมจะอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 โดยเจ้าหน้าที่จะใส่ปฏิบัติงาน ณ ด่านฯ แต่พนักงานราชการจะสวมชุดนี้ไม่ได้
จึ ง เป็ น ที่ ม าว่า ต้ อ งมาอาศั ย อ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติด ต่ อ พ.ศ. 2558 เพื่อ ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่ อง เครื่องแบบและเครื่องหมายของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แล้วจึงทาเรื่องไปขอยกเลิ ก
กฎสานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้เคยขอคาปรึกษาจากนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ แล้ว
ซึ่งท่านได้แนะนาให้นาเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายชุดนี้ และตามที่ผู้แทน
สานักระบาดวิทยาได้เสนอความเห็นว่า เจ้าหน้าที่บางส่วนต้องการใส่ชุดเดิม แต่เจ้าหน้าที่บางส่วนที่เป็นพนักงาน
ราชการจะไม่มีสิทธิใส่ เพราะเป็นสิทธิของเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการเท่านั้น ฝ่ายเลขานุการจึงขอความเห็นจากที่ประชุม
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในส่วนของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย จะมี ร ะเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งแบบ เครื่ อ งหมาย และบั ต รประจ าตั ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมี 3 ชุด คือ ชุดตรวจการ ชุดปฏิบัติ งานปกติ และ
ชุดปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับต้น - สูง อานวยการสูง ทักษะพิเศษ ผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ จะมีสิทธิใส่
ชุดตรวจการเพื่อออกไปตรวจดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่วนชุดปฏิบัติการปกติจะคล้ายกับเครื่องแบบของ
ตารวจ ส่วนใหญ่เจ้าพนักงานใช้ไปปฏิบัติงานหรือการประชุม และเคยมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการตัดชุด แต่ เรา
แก้ไขโดยการออกระเบียบให้เจ้าพนักงานต้องยื่นคาร้องขอเข้ามาเป็น เจ้าพนักงานตามกฎหมาย จึงถือว่าคนที่ยื่น
คาขอมีความประสงค์ที่จะรับการคุ้มครองตามกฎหมาย อันเป็นการสมัครใจเข้ามาเอง และรัฐ จะช่วยคุ้มครอง
เจ้าหน้าทีเ่ วลาปฏิบัติงาน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการตัดชุดเจ้าหน้าที่จึงต้องสนับสนุนตัวเอง
ร้อยตารวจโท พิเชษฐ์ คุ้มบัณฑิตย์ ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ กล่าวว่า สานักงานตารวจแห่งชาติ
จะมี ร ะเบี ย บเรื่ อ งค่ า ใช้ จ่ า ย และจะมี ง บประมาณกั น ไว้ ส าหรั บ ต ารวจชั้ น ประทวน แต่ ถ้ า เป็ น ชุ ด ที่ ใ ช้ ส วม
เมื่อปฏิบัติงานเวลาป้องกันภัย ผู้บัญชาการจะหางบสวัสดิการให้ เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนหรือเป็นภาระของ
เจ้าหน้าทีต่ ารวจ
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาในหลักการก่อน
แล้วค่อยไปดูในรายละเอียด รวมถึงข้อกฎหมายและข้อบังคับอีกครั้งหนึ่ง
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า ไม่จาเป็นต้องใส่เหมือนกัน
ก็ได้ใช่หรือไม่ แต่ขอให้ใช้ได้สะดวก ลดผลกระทบ เช่น เจ้าหน้าที่ด่านฯ เห็นว่าชุดที่เคยใช้ดีอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องไปปรับ
เพราะเขาคุ้นเคยแล้ว ไม่ต้องไปตัดชุดใหม่ ไม่ต้องเปลืองงบประมาณ ส่วนกรณีของพนักงานราชการก็ให้สวมใส่อีก
รูปแบบหนึ่งไปเลย โดยไม่ต้องอิงระเบียบเครื่องแบบข้าราชการ
นายชานาญ ม่วงแดง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติ มจากการประชุมของ
เจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้ข้อสรุปของเสื้อและกางเกง แต่เวลาออกพื้นที่เจ้าหน้าที่ด่านฯ จะใช้เสื้อชุดสีกากี ส่วนที่เห็น
ไม่ตรงกันคือ 1) สัญลักษณ์งูพันคบเพลิง 2) อินทนู และหัวเข็มคัดขอเป็นแบบเดิม 3) ชั้นยศให้คงแบบเดิมไว้
ซึง่ ต่างกับหลักการทีค่ ณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบไว้
นายแพทย์สุเ ทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่ าวว่า ขอให้ส รุป เหตุผ ลและหลั กการว่า
คืออะไร
นายชานาญ ...
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นายช านาญ ม่ ว งแดง ผู้แ ทนส านั ก ระบาดวิ ท ยา กล่ า วว่ า โดยหลั ก การแล้ ว ทุ ก กระทรวงที่ ด่ า นฯ
เจ้าหน้าที่ที่ด่านฯ บอกว่าไม่มีกระทรวงใดได้ติดสัญลักษณ์ เจ้าหน้าที่ด่านฯ เลยไม่อยากติด ส่วนสัญลักษณ์งูพันคบเพลิง
จะยกไปติดไว้บนอินทนู เพราะกระทรวงอื่นก็มีสัญลักษณ์บนอินทนู
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจะแก้ปัญหาโดยวิธีติดช่อชัยพฤกษ์ในระดับของผู้ตรวจการ ส่วนระดับปฏิบัติการจะไม่มี ช่อชัยพฤกษ์
แต่จะเป็นขีด ซึ่งจานวนขีดขึ้นอยู่กับระดับ
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า การออกแบบเครื่องแบบ เครื่องหมายนี้
ได้ เคยหารื อกับส านั กนายกรั ฐมนตรี และส านักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ขัดกับกฎหมาย และชุดเดิมก็อิงกับ
พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 มาตรา 5 บัญญัติว่า “เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน หมายถึงเครื่องแบบแต่งกาย
ทั้งหลายที่ได้ กาหนดให้ แต่ งรวมทั้งเครื่ องหมายตาแหน่งสั งกัด หรือเครื่องหมายอื่ น ๆ ตลอดจนสิ่ งประกอบ
เครื่ อ งแบบอื่ น ด้ ว ย” และมาตรา 6 บั ญ ญั ติ ว่ า “ลั ก ษณะ ชนิ ด และประเภทของเครื่ อ งแบบตามมาตรา 5
จะสมควรอย่างไร และจะต้องแต่งเมื่อไร โดยเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นตามข้อกาหนดในกฎ หรือข้อบังคับซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้ ” ซึ่งกฎหมายนี้วางหลักไว้กว้างๆ หน่วยงานจึงสามารถออกกฎสานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อกาหนดแบบของชุดที่จะแต่งเองได้ และที่สานักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าไม่ขัดกฎหมาย เพราะกฎหมายไม่บังคับ
และวางหลักไว้กว้างๆ แต่ให้เราดูว่าชุดเราเหมาะสมหรือไม่ สะดวกกับการปฏิบัติงานหรือไม่
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ชุดของด่านฯ ควรให้มีเอกลักษณ์ว่า
ชุดนี้เป็นชุดของเจ้าหน้าที่ดา่ นฯ ส่วนอีกชุดเป็นของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
นางสาวอั งคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่ าวว่า ขอความเห็ นจากส านักงบประมาณ
และกรมบัญชีกลาง เรื่อง การของบประมาณกลางเพื่อเตรียมการสาหรับตัดชุด ว่าจะมีระเบียบรองรับ หรือไม่
และสามารถใช้เงินงบประมาณได้หรือไม่
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า ขอตรวจสอบระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สานักงบประมาณก่อน แต่ส่วนมากเห็นว่าจะใช้เงินนอกงบประมาณ เช่น เงินสวัสดิการ
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ในส่วนของกรมบัญชีกลาง ค่าใช้จ่ายในการตัดชุด
เครื่องแบบข้าราชการโดยตัดเพื่อแจกให้เป็นรายบุคคลจะไม่มีระเบียบให้เบิกจ่ายได้ แต่หากจะเบิกจ่ายต้องขอทา
ความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน และต้องมีรายละเอียดว่า ค่าใช้จ่ายเป็นจานวนเงินเท่าใด เพราะมีระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๗ “ค่าวัสดุ
ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสานักงบประมาณให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายเท่าที่
จ่ า ยจริ งตามความจ าเป็ น เหมาะสม ประหยั ด และเพื่อ ประโยชน์ข องทางราชการ เว้น แต่ รายการต่ อไปนี้
ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนดหรือได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง (๑) ค่าเครื่องแบบ
เครื่องแต่งกายที่จัดให้เจ้าหน้าที่ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่”
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ าวว่า เรื่องเครื่องแบบและเครื่องหมายของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทางพื้นที่ได้เร่งมาแล้ว เพราะประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับแล้ว เจ้าพนักงานฯ จะใช้อานาจอย่างไร
ถ้าไม่มีชุด ซึ่งทางนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป ได้โทรศัพท์ประสานให้ผู้แทนของ
ด่านฯ เข้ามานาเรียนข้อมูลในส่วนที่ยังมีความเห็นต่าง หรือ ความเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่ต่างไปจากหลักการที่ผ่าน
ความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมาแล้ว
นายอานุภาพ …

๑๐
นายอานุภาพ พงศ์พานิช ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่ด่านฯ ต้องการให้เครื่องหมาย
อินทนูที่บ่าแยกออกจากชุดที่ได้มีการนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และขอเรียนสอบถาม
ว่าจะยังสามารถปรับแก้ร่างประกาศฯ ได้อยู่หรือไม่
นางอนงนาฏ มโนภิรมย์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านฯ
ขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงเรื่องชุด โดยขอแยกเป็นชุดเฉพาะของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านฯ
ได้หรือไม่ เพราะชุดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ อินทนูบนบ่าจะเป็น
ตราครุฑ ซึง่ อิงตามระเบียบข้าราชพลเรือน และหัวเข็มขัดขอเปลี่ยนเป็นงูพันคบเพลิง
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติ ที่ประชุมได้พิจารณาลงถึงรายละเอียดหรือไม่ เพราะบางประเด็น ยังไม่มีข้อสรุป โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง
หัวเข็มขัดและอินทนู
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า การปฏิบัติงานที่ด่านจะมีเจ้าหน้าที่จาก
หลายหน่วยงานมาปฏิบัติหน้าที่ เช่น ด่านคน ด่านสัตว์ ด่านเกษตร ด่านศุลกากร ด่านอาหารและยา สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีชุดที่ใส่เหมือนกัน ที่ต้องพิจารณาคือ ทุกหน่วยที่ไปอยู่ด้วยกันส่วนใหญ่
ใช้ตราครุฑเหมือนกันทั้งหมดหรือไม่ หรือจะมีเราหน่วยงานเดียวที่ต่างจากหน่วยงานอื่น แต่ถ้าทุกหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานอยูต่ รงนั้นต่างคนต่างไม่เหมือนกันเลย ก็อาจจะใช้ตราที่แตกต่างได้
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเด็นอัตลักษณ์อาจจะอยู่ที่หมวก
แถบ เข็มขัด แต่เข็มขัดจะหาซื้อยากหรือไม่ หรือมีการทาขายอยู่หรือไม่ หรือต้องไปสั่งทาพิเศษ ตรงส่วนนี้ต้อง
นึกถึงทางปฏิบัติด้วย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ทุกหน่วยงานจะใช้เป็นตราครุฑ การหาซื้อ
จะง่าย ถ้าเรามากาหนดพิเศษของเรา ก็จะไม่เป็นภาระกับคนที่ต้องตัดชุดใหม่ใช่หรือไม่ แล้วระหว่างหัวครุฑกับ
หัวงูพันคบเพลิงอันไหนราคาแพงกว่ากัน ซึ่งจะมีประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่ม ด้วย จึงขอสอบถามทางผู้แทนสานัก
ระบาดวิทยาว่ามีประเด็นอะไรหรือไม่
นายชานาญ ม่วงแดง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ทางสานักระบาดวิทยาได้สุ่มถามเจ้าหน้าที่
ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ซึ่งได้ความว่า หัวเข็มขัดจะใช้สัญลักษณ์งูพันคฑาและมีปีก ซึ่งจะสื่อถึงความเป็น
สากล แต่สัญลักษณ์นี้ไม่ใช่ลักษณะงูพันคบเพลิงที่เป็นตราสัญลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข และในส่วนของ
กระทรวงหรือกรมอื่นที่อยู่ตามช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศจะเอาสัญลักษณ์ของแต่ละกระทรวงแต่ละกรม
มาเป็นหัวเข็มขัดหรือเอาไว้บนอินทนู ขอแนะนาเพิ่มเติมว่า ถ้าหากจะทาเข็มขัดเป็นงูพันคบเพลิงควรจะใช้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กาหนดขึ้นใหม่ เพราะที่เจ้าหน้าที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศใช้อยู่ มี
ลักษณะใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนตราสัญลักษณ์ทรี่ ัฐมนตรีกาหนดขึ้นใหม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ตามร่างประกาศฯ เครื่องแบบจะแบ่งออก
เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นชุดสาหรับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจาด่านสวมในเวลาที่จะไปติดต่อราชการ หรือแสดงตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนชุดที่สอง สาหรับเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจาด่านฯ ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ด่านฯ จะมี ๒ แบบ คือ ชุดขาวกรมท่า และชุดสีกากี ส่วนชุดที่ สาม
สาหรั บเจ้ าพนั กงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ซึ่งจะใช้ในการลงพื้นที่ส อบสวนโรคโดยเฉพาะ โดยจะใส่ เสื้ อกัก
ใส่หมวก แล้วออกพื้นที่ได้เลย ในส่วนของพื้นที่ ทางสานักระบาดวิทยาเห็นชอบแล้วตามนี้ ชุดกลุ่มที่ ๒ สานัก
ระบาดวิทยาก็ไม่มีปัญหา กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 เห็นชอบ แต่จะเหลือกลุ่มที่ 2 ของเจ้าหน้าที่ด่านฯ ว่าจะมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมอะไรหรื อไม่ โดยสรุ ป คือ ในส่ ว นของสี เสื้ อ สี กางเกง สี กระโปรง รวมถึงรองเท้า ทุกหน่ว ยงาน
มีความเห็นตรงกัน แต่จะมีส่วนของเครื่องหมายกับเข็มขัดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบหรือไม่
นายแพทย์ …

๑๑
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศขอเสนอความเห็นเพิ่มเติมเรื่องบ่าและหัวเข็มขัด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มเนื้อหา แต่ไม่ขัดแย้งกับมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ าวว่า จากรูปภาพบน PowerPoint จะขอเปลี่ ยน
ตรงไหนบ้าง ซึ่งตอนที่เข้าคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจะแบ่งตามระดับและประเภทของข้าราชการ เช่น ระดับ
ปฏิบัติการ ระดับชานาญการ ระดับอาวุโส ไล่ตามลาดับขึ้นไป ส่วนอินทนู 4 แบบ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
นายแพทย์รุ่ งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่ าวว่า ไม่เปลี่ยน แต่ผู้ ที่ปฏิบัติงาน
ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศขอเพิ่มในส่วนของอินทนู
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ดังนั้นสาหรับเจ้าหน้าที่ด่านฯ ก็จะมี ๓ ชุด
และเพิ่มอีก 1 ชุด รวมเป็น 4 ชุด
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โดยหลักการเมื่อร่างฯ ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ แล้ว จะปรับแก้ให้ขัดกับมติของคณะกรรมการฯ ไม่ได้ แต่ท่านรัฐมนตรี ฯ
ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ต้องคานึกถึงความประหยัด ไม่ให้เดือดร้อน ดังนั้น หากจะปรับแก้ร่างฯ ต้องอยู่บนหลักการนี้
นายแพทย์รุ่ งเรื อง กิจ ผาติ ผู้อ านวยการส านั กโรคติดต่อทั่วไป กล่ าวว่ า เจ้ าหน้า ที่ส่ ว นใหญ่ที่ แต่ ง
เครื่องแบบเป็นเจ้าหน้าที่ด่านซึ่งเขาใช้อินทนูลักษณะนี้อยู่แล้วเป็นปกติ และใช้หัวเข็มขัดแบบนี้อยู่แล้วเป็นปกติ
ถ้าสามารถแก้ไขได้ จะขอให้เพิ่มคาว่า “หรือ” เข้าไปเท่านั้น แล้วเพิ่มอินทนูเข้าไปอีกช่องหนึ่ง ก็จะมีอินทนู ๔ ช่อง
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า เจ้าหน้าที่ด่านฯ สามารถเลือกใส่
อินทนูแบบใดก็ได้ใช่หรือไม่
นายแพทย์รุ่ งเรื อง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่ าวว่า มีอีกประเด็น คือเรื่องสี เสื้ อ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ด่านจะใช้สีเสื้อทีม่ ีเบอร์เฉพาะ เช่น ตารวจตรวจคนเข้าเมืองจะใช้สีเสื้อเบอร์ 34 และเพื่อไม่ให้ขัด
กับหลักกฎหมายให้ใช้คาว่า “หรือ” ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ก็เหมือนกัน และทางฝ่ายเลขานุการได้คุยกันแล้ว ถ้ามอง
ประโยชน์ ของผู้ป ฏิบั ติงานส่ วนใหญ่ เขาจะไม่เดือดร้อนเรื่องชุดและเครื่องแบบที่ต้องไปตัดใหม่ ถ้า ยึดตามมติ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ด่านจะต้องไปตัดชุดใหม่ทั้งหมด เพราะชุดเก่าใช้ไม่ได้
นายแพทย์ สุ เ ทพ เพชรมาก รองอธิ บดีกรมควบคุ มโรค กล่ าวว่ า แต่ แ บบต้ อ งให้ ชั ด ว่ า มี กี่ ป ระเภท
อย่างเช่นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเครื่องแบบ ๓ ประเภท ทีนี้ชุดเครื่องแบบของเราจะให้มี ๓ หรือ ๔
ประเภท แต่ถ้าแต่ละประเภทยังมีคาว่า “หรือ” ก็จะไม่ใช่เจตนาของการมีเครื่องแบบ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ตามที่ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไปเสนอ
หมายถึงอินทนูกับหัวเข็มขัดจะใส่กับชุดสีกากีของด่าน เพราะช่องที่ ๒ เป็นของด่าน ซึ่งจะเป็นอินทนูที่ทางด่านฯ
ใช้อยู่แล้วในปัจจุบัน ซึ่งไม่เหมือนกับอินทนูที่ปรากฏอยู่ใน ๒.๒ แต่อินทนูจะใช้กับชุดสีกากีเหมือนกัน ส่วนชุด
ปฏิ บั ติ ก ารสี ก รมท่ า ทั้ ง สี เ สื้ อ สี ก ระโปรง สี ก างเกง รวมถึ ง หมวก และอิ น ทนู ทั้ ง หลาย เห็ น ชอบแล้ ว และ
ชุดปฏิบัติการสีกากีที่ 2 ก็เห็นชอบ แต่อยากจะเพิ่มในแบบที่ ๓
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า เหตุใดจึงไม่เอามาแทนชุดที่ ๒
และเหตุใดยังต้องคงชุดสีกากีชุดที่ ๒ ไว้
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า เนื่องจากมีข้าราชการสังกัด
หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ งให้ เ ป็ น เจ้ า พนัก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ เช่ น ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งเขาก็ไปตรวจงานนอกพื้นที่ โดยจะใส่ชุดสีกากี แต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่
ด่านฯ ควรใช้ชุดเดิม เพราะเขาแต่งชุดนี้มาโดยตลอด
นางปิ่นนภ ...

๑๒
นางปิ่ นนภ นรเศรษฐพั นธุ์ ผู้ แทนส านั กโรคติ ดต่ อทั่ วไป กล่ าวว่ า แต่ เดิ มประเด็ นนี้ หาข้ อสรุ ปไม่ ได้
จึ ง ไปขอความเห็ น จากนายแพทย์ โ อภาส การย์ ก วิ น พงศ์ และให้ ท่า นช่ ว ยพิ จ ารณาให้ ซึ่ ง ท่ านเสนอว่ า คนที่
ไม่ต้องการเปลี่ยนจะใส่ชุดเดิมก็ได้ แต่คนรุ่นใหม่ให้ใส่ชุดตามที่กฎหมายนี้กาหนด
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ถ้าร่างกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับ
การแต่งเครื่องแบบเดิมก็จะผิดกฎหมาย
แพทย์ ห ญิ ง พจมาน ศิ ริ อ ารยาภรณ์ ผู้ แ ทนส านั ก ระบาดวิ ท ยา กล่ า วว่ า ชุ ด ที่ อ ยู่ ใ นช่ อ งที่ ๒ ของ
เจ้าหน้าที่ด่านฯ มีคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ด่านใส่ด้วยหรือไม่ เพราะตามที่นายแพทย์รุ่งเรืองฯ กล่าว ผู้ว่าราชการ
จังหวัดก็ใส่ด้วย
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า 2.2 ชุดปฏิบัติการสีกากี ปกติ
เวลาปฏิบัติการในพื้นที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ และหน่วยงานอื่น เข้ามา
ทางานตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อด้วย
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ไม่ใช้ช่องที่ ๒ เลย จะใช้เฉพาะช่องที่ ๑ กับช่องที่ ๓ ส่วนช่องที่ ๒ สาหรับเจ้าหน้าที่ด่านฯ โดยเฉพาะ จึงขอเสนอ
ให้เอาชุดใน ๒.๓ มาแทน ๒.๒ ไปเลย จะได้ไม่มี ๒ ตัวเลือก
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ถ้ามองประเด็นอย่างรอบคอบแล้ว
เห็นว่าหน่วยงานอื่นๆ จะไม่ใส่เครื่องแบบนี้เลย จะใส่สีขาวอย่างเดียว ดังนั้น จะให้ช่องที่ ๒ เป็นเครื่องแบบของ
เจ้าหน้าด่านฯ เลยก็ได้
นายชานาญ ม่วงแดง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม ว่าจากในที่ประชุมของ
เจ้าหน้าทีต่ อนแรกได้มีการยกร่างว่าให้ใส่สีกากีเหมือนกับที่ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อ ทั่วไปแจ้ง แต่มีการประชุม
ย้อนหลังทางฝ่ายเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่อยู่ภาคพื้นที่ ซึ่งไม่ได้อยู่ประจาด่าน กรณีที่เจ้าหน้าที่จะใส่สีกากีจะเป็น
เครื่องแบบข้าราชการปกติ จึงเหลือแต่เครื่องแบบขาว กรมท่า คือ ชุดที่ ๑ กับชุดที่ ๓
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า โดยหลักการของรัฐมนตรี ฯ ได้ให้ไว้ ๒ ข้อ
ก่อนที่จะให้ท่านลงนามในประกาศฯ ต้องดูว่า Practical หรือ User friendly หรือไม่ ถ้าไม่ได้หลัก ๒ ข้อนี้ไม่ต้อง
เสนอขึ้นไป และจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติท่านให้ลองไปตัดชุดตัวอย่ างเพื่อจะได้รู้จานวน
ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ และในที่ประชุมวันนี้เห็นชอบในส่วนของสีเสื้อ สีกางเกง สีกระโปรง สีหมวกให้คงไว้
เหมือนเดิม แต่สีเสื้ออยากให้ระบุเบอร์ และจะเปลี่ยน ๒.๒ ตรงอินทนูกับเข็มขัด
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ไม่ควรระบุเบอร์สีเสื้อ เพราะเกรงจะมี
ปัญหา
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ดังนั้น จะปรับแก้ ในส่วนของชุดตาม 2.2
เพราะเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ บางส่วนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีชุดนี้อยู่แล้ว และทาให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตัดชุดเพิ่ม ซึ่งจะ Practical และ
User friendly กว่า
มติที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ร่างประกาศฯ โดยให้นาเอาชุดของเจ้าหน้าที่ประจาด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบันมาเป็นชุดที่ 2.2
5.2 ร่ า งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อ ง บัต รประจาตัวเจ้า พนักงานควบคุม โรคติดต่ อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
บัตรประจาตัวเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ...

๑๓
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติแล้ว จึงได้นาเข้าที่ประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาความเรียบร้อย
ถูกต้องก่อนนาเสนอตามลาดับชั้นต่อไป ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ มีที่มาจากมาตรา 46 เช่นเดียวกันกับ
ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบฯ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอานาจในการออกบัตรว่า
เป็นใครอายุบัตรเท่าใด และกรณีบัตรชารุดเสียหายต้องดาเนินการอย่างไร โดยร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับนี้จะกาหนดรูปแบบไว้เป็น 2 ภาษา เพื่อสะดวกในเวลาแสดงบัตรกับชาวต่างชาติ ในที่ประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติได้มีความเห็นในเรื่องการระบุ “พ.ศ.” ว่าควรเขียนให้สอดคล้องกัน ระหว่างภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ นอกนั้นก็เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอทุกประการ
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบถามว่า รูปแบบ
บัตรเป็นแบบกระดาษหรือแบบ Smart Card หรืออื่นใด
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า กาหนดไว้ให้เป็นกระดาษแข็งอย่างดี และ
เคลือบบัตร เพราะคงไม่ใช้บ่อย และเรื่องค่าใช้จ่าย ทางฝ่ายเลขานุการได้เคยสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดทาบัตรแบบ Smart Card ปรากฏว่าแพงกว่าแบบกระดาษธรรมดามาก
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นว่า ควรระบุไปใน
ประกาศนี้ด้วยว่าจะใช้กระดาษ เพื่อให้เกิดความชัดเจน เพราะถ้าไม่ระบุให้ชัดเจนจะมีปัญหาในการตีความว่า
จะสามารถทาเป็นแบบ Smart Card คล้ายบัตรประชาชนได้หรือไม่
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยใช้เป็นกระดาษเพราะว่าลายเซ็นยังใช้ลายเซ็นจริง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ระบุไว้ใน
หมายเหตุแนบท้ายประกาศว่าให้ใช้กระดาษแบบใด
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขอให้ระบุไว้ว่าจะใช้กระดาษแบบใด
ชนิดไหน โดยดูตัวอย่างจากระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มติที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติมข้อความโดยระบุให้ชัดเจนว่าบัตรจะใช้กระดาษแบบใด ชนิด ใด
โดยให้ดูตัวอย่างจากกฎหมายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.3 ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา การป้องกัน การควบคุมโรคติดต่ออันตราย หรือการเกิดโรคระบาด พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 มาตรา 7 บัญญัติว่า“ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนาไปเปิดเผย
ในประการที่น่าจะทาให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง
หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ใดจะอาศัยอานาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่า
ด้ ว ยข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการหรื อ กฎหมายอื่ น เพื่ อ ขอเอกสารเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพของบุ ค คล
ที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้” หลักกฎหมายนี้จึงเป็นที่มาของการเขียนไว้ในมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 ว่าจะต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน โดยมาตรา 10 บัญญัติว่า “ในกรณีที่ข้อมูล จากการ
เฝ้าระวัง การสอบสวนโรค หรือการแจ้งหรือรายงานตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีการพาดพิงถึงตัวบุคคลทั้งที่ระบุ
ตัวได้หรือไม่สามารถระบุตัวได้ จะต้องเก็บเป็นความลับและประมวลผลโดยไม่เปิดเผยชื่อ ทั้งนี้ การประมวลผล
ดังกล่าวจะต้องเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ในการป้องกันและควบคุมโรค” และวรรคสอง “เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่ออาจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งบางส่วนที่เกี่ยวกับการรักษา การป้องกัน การควบคุมโรคติ ดต่อ
อันตราย หรือการเกิดโรคระบาด ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยได้รับคายินยอมจากเจ้าของข้อมูล
หรือตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด”
1. บทอาศัย ...

๑๔
1. บทอาศัยอานาจ
“อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งมีการพาดพิง
ถึงตัวบุคคลไว้ดังต่อไปนี้”
มติที่ประชุม เห็นชอบ
2. ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา การป้องกัน การควบคุมโรคติดต่ออันตราย หรือการเกิดโรคระบาด
พ.ศ. ....”
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3. ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4. ข้อ 3 ในประกาศฉบับนี้
“เจ้าของข้อมูล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล
“ข้อมูล” หมายความว่า ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การแจ้งหรือรายงานตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5. ข้อ ๔ ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจาเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลซึ่งมีการพาดพิงถึงตัวบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อขอความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน
การขอความยินยอมตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจทาเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาหรือ
การสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า ในทางปฏิบัติ การแจ้งด้วย
วาจาจะสามารถทาได้หรือไม่ ควรจะต้องมีพยานหลักฐานหรือไม่
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบถามว่า การแจ้ง
ด้ ว ยวาจา อาจจะมี ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ เราจะต้ อ งมี ห ลั ก ฐานว่ า ขอข้ อ มู ล อะไร เช่ น ตั ว อย่ า งที่ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเคยทา ถ้ามีการขอข้อมูลใด ก็จะทาบันทึกเป็นหลักฐานว่าได้มีการขอเรื่องอะไร วัน เวลา
ใครขอ เป็นต้น การขอด้วยวาจา หากเขาเกิดกลับคาว่าเขาไม่เคยขอ อย่างนี้จะมีปัญหา ดังนั้น ควรจะทาเป็น
หนังสือ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาตามมา
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ควรคานึงถึงเวลาปฏิบัติ งานจริงและ
ดู ว่ า ผู้ ที่ มี อ านาจอนุ มั ติ ใ ห้ ข้ อ มู ล เป็ น ใคร และจะมี ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ไม่ ต้ อ งถาม
ผู้ปฏิบัติว่าเวลาปฏิบัติจริงจะมีปัญหาหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในประเด็นนี้หากจะให้มีความสมบูรณ์และ
ชัดเจนยิ่งขึ้น อาจเพิ่มเนื้อหาอีกหนึ่งวรรคก็ได้ว่า ถ้าในกรณีขอด้วยวาจาหรือด้วยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่น
จะต้องมีหลักฐานในการขอข้อมูล
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ส่วนนี้ต้องขอให้อนุกรรมการทุกท่าน
ช่วยกันพิจารณาว่าในทางปฏิบัติจริงจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง ถ้าเปรียบเทียบกับในโรงพยาบาล เมื่อมีคน
มาขอข้อมูล ทางโรงพยาบาลจะมีแบบฟอร์มให้ผู้ขอกรอกไว้เป็นหลักฐาน
นายวชิร …

๑๕
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง สอบถามว่า ในทางปฏิบัติจาเป็นจะต้องขอโดยทางวาจา
หรือไม่ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าการขอโดยวาจาเป็นวิธีการที่ค่อนข้างเสี่ยง ยกตัวอย่างว่าในทางปฏิบัติอาจมีการ
ประสานงานทางโทรศัพท์ ซึ่งผู้ขออาจได้รับอนุญาตให้รับข้อมูลเพียงบางส่วน แต่ผู้เปิดเผยข้อมูลอาจไม่ทราบและ
เปิดเผยไปทั้งหมดเนื่องจากไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันในการตกลง ทั้งนี้ เห็นด้วยกับวิธีการของโรงพยาบาลตามที่
ประธานยกตัวอย่าง เนื่องจากแบบฟอร์มที่กรอกจะใช้เป็นหลักฐานยืนยัน ทั้งผู้ขอข้อมูลและผู้ที่อนุญาตได้
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เป็นไปได้
หรือไม่ที่จะกาหนดว่าการขอทางวาจานั้นให้ทาได้เฉพาะกรณีที่มีความเร่งด่วนจริงๆ หากนอกเหนือจากนี้ ให้ใช้วิธี
ขอเป็นหนังสือทั้งหมด
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า โดยปกติเวลาที่เราเปิดเผยข้อมูล
เราจะไม่ค่อยเปิดเผยชื่อของผู้ป่วย ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เปิดเผยนั้นจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ อายุ ที่อยู่ และเพศ ซึ่งจากที่
อ่านดูแล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเปิดเผยเพียงเรื่องเหล่านี้หรือไม่ จะต้องดาเนินการอย่างไร และจะเปิดเผยได้มากน้อย
เพียงใด อีกประเด็นหนึ่งขอยกตัวอย่างจากประสบการณ์ในกรณีที่ออกปฏิบัติงานเรื่องแมงกะพรุน ในตอนเก็บ
ข้อมูล จะขออนุญาตเขาเพื่อถ่ายรูป แล้วส่งข้อมูลให้ผู้ร่วมจัดทาอีกคนนาไปตีพิมพ์ แต่ก็เกิดปัญหาว่าบางครั้งเราก็
จาไม่ได้ว่าเราขออนุญาตเขาไปหรือ ไม่ ส่วนเรื่องโรคติดต่อ ในส่วนของโรคติดต่ออันตรายอย่างเช่ น MERS หรือ
Ebola ไม่น่าเป็นห่วง เพราะเป็นกรณีที่มีความ sensitive สูง แต่ในกรณีโรคติดต่อที่ไม่มีความร้ายแรง เช่น
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา บางครั้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประกาศไปเลยว่าผู้ป่วยอะไร ที่อยู่ที่ไหน ทาให้ผู้ป่วยนั้นถูกรังเกียจ
จากสังคม ซึ่ง กรณีนี้เกิดปัญหาในลักษณะนี้ทุกจังหวัด ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูล แต่เมื่อชาวบ้าน
สังเกตเห็นว่ามีรถของกรมควบคุมโรคเข้าออกบ้านหลังนั้นบ่อยครั้ง ก็จะคาดเดากันได้ว่าบ้านนี้มีโรคติดต่อเกิดขึ้น
อีกกรณีหนึ่งที่เป็นปัญหา คือ ในการควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มนี้ จะมีการของบจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี
ความจาเป็นจะต้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ป่วย ข้อมูลก็อาจจะหลุดออกไปในขั้นตอนนี้
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อีกกรณีคือ กรณีผู้ป่วย HIV ที่อยู่ใน
ระยะแรกจะเป็นปัญหามาก ต้องมีความระมัดระวังในการส่งผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ และการเข้ารับการ
รักษา เพราะเพียงผลออกมาเป็น HIV Positive ก็จะถูกสังคมรังเกียจ แต่เมื่อเวลาผ่านไปประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคมากขึ้น ปัญหานี้ก็จะลดลงไป ดังนั้น การให้ความรู้กับประชาชนจึงเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องดาเนินการ
ควบคู่กันไปด้วย อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้เราต้องหาวิธีปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้และรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดิมๆ
นางสาวอั งคณา บริ สุ ทธิ์ ผู้ อานวยการศูน ย์ ก ฎหมาย กล่ าวว่ า จากที่ ค ณะอนุ ก รรมการทุ ก ท่า นได้
แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ที่ ผ่านมา พอจะสรุปได้ว่าอนุกรรมการมีความเห็นตรงกันว่า ควรจะต้องมี
หลั กเกณฑ์ และวิ ธีก ารเพิ่ม เติม ขึ้น มา เพื่ อให้ เกิ ดความชัด เจนและรั ดกุ ม ยิ่ง ขึ้น ทั้ ง นี้ ยัง มี ประเด็น ของผู้ แ ทน
กลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการขอข้อมูลด้วยวาจานั้นจะกาหนดให้ใช้ ได้เฉพาะกรณีที่
มีความจาเป็ นเร่งด่ว นเท่านั้น หรื อไม่ และมีความเห็ นเพิ่มเติมว่าควรจะต้องมีการทาบันทึกของเจ้าพนักงาน ฯ
โดยอย่ า งน้ อ ยให้ มี วั น เวลาที่ มี ค าขอ หรื อ อาจให้ มี พ ยานเพื่ อ ยื น ยั น การขอข้ อ มู ล ด้ ว ยวาจานั้ น อย่ า งไรก็ ดี
ขอสอบถามสานักระบาดวิทยาว่า หากกาหนดให้การขอข้อมูลโดยวาจานั้นสามารถขอได้เฉพาะกรณีที่มีความ
เร่ งด่ว น หากไม่เร่ งด่วนจะต้องขอเป็ น หนังสื อ ในทางปฏิบัติส ามารถดาเนินการได้ห รือไม่ หรืออาจเกิดความ
ไม่สะดวกหรือไม่
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า หากถามว่าจะสะดวกหรือไม่
เห็นว่าไม่สะดวก แต่ในบางเรื่องก็สามารถทาได้ เพราะมันได้มีความเร่งด่วนจริงๆ ส่วนใหญ่เรื่องเปิดเผยข้อมูลจะ
เกิดขึ้นหลังจากได้ปฏิบัติงานไปแล้วในระยะหนึ่ง ซึ่งในส่วนของผู้ปฏิบัติเองก็จะต้องปรับวัฒนธรรมการทางานใหม่
เช่นกัน แต่จะมีบางกรณีที่เกิดความไม่สะดวกเพราะผู้ปฏิบัติเองไม่ได้เล็งเห็นล่วงหน้าว่าจะมีความจาเป็นที่จะต้อง
เปิดเผย ...

๑๖
เปิดเผยข้อมูลในขณะนั้น จึงเห็นว่ากฎหมายควรเปิดช่องไว้สาหรับในกรณีนี้ ทั้งนี้ ตามที่ท่านประธานยกตัวอย่าง
กรณี HIV นั้น ยังพบปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ได้เกิดเฉพาะเรื่องการให้ข้อมูล แม้แต่เรื่องการบันทึกใน OPD card เอง
ก็เป็นปัญหา เนื่องจากมีการบันทึกที่หน้า OPD card ว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ทาให้ผู้ป่วยถูกรังเกียจเมื่อเห็นว่า
เป็นโรคดังกล่าวด้วย
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จะเห็นได้ว่ายังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
โรคต่าง ๆ อยู่ จึงมีความจ าเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่ อสารให้ ประชาชนเข้าใจและทราบข้อมูล ที่แท้จริงของโรค
เพื่อแก้ปัญหาการตีตราในสังคม
นายทวี ศั กดิ์ ทองอ่ อน ผู้ แ ทนกลุ่ ม กฎหมาย ส านัก งานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข กล่ าวว่ า ตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้มีการกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทางสุขภาพของ
บุคคลไว้ว่า ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หากไม่ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล จะถือเป็นความผิดและมีโทษ
จาคุก ดังนั้น จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการเปิดเผยข้อมูล
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ในกรณีนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ
เมื่อเราไปขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเหล่านั้นมักจะไม่ยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ จึงขอสอบถาม
ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันใช่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในเรื่องการขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเอกชน
จะปรากฏอยู่ในมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลที่จะต้องแจ้ง
ข้อมูลไปยังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งการฝ่าฝืนไม่ให้ข้อมูลจะมีโทษตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ส่วนประเด็น
ที่ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยกขึ้นมาจะอยู่ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่กาหนดว่า ในการเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลจะต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี ในตอนท้ายของมาตราดังกล่าวได้กาหนดว่า เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตาม
ความประสงค์ของบุ คคลนั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิ ดเผย ดังนั้ น อนุบัญญัติที่เรากาลัง
พิจารณาอยู่ จึงเป็นกฎหมายเฉพาะตามมาตราดังกล่าว ซึ่งถ้าจะให้ยกตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จะ
เกิดขึ้นนั้น ก็จะมีเหตุการณ์ช่วงที่โรคอีโบลาระบาด ที่ต้องมีการติดตามผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรค รวมถึงการแจ้งความ
ซึ่งในการดาเนินการดังกล่าวมีความจาเป็นต้องเปิดเผยชื่อและสถานที่พัก ของบุคคล แต่ในครั้งนั้นเนื่องจากยังเป็น
ช่วงคาบเกี่ยวของพระราชบัญญัติฉบับเก่ากับฉบับใหม่ ซึ่งยังไม่มีมาตรการกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ จึงใช้วิธีการจัด
ชั้น เอกสารเป็ น ชั้นลั บ ในการส่ งข้อมูล ไปยังหน่ว ยงานอื่นเพื่อประสานงานติดตามผู้ ป่ว ยและผู้ สั มผั สโรค ทั้งนี้
เมื่อกฎหมายฉบับใหม่มีผลใช้บังคับแล้วและมีวิธีการเฉพาะกาหนดไว้ตามร่างประกาศฯ ที่เรากาลังพิจารณากันอยู่
หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก ก็จะต้องใช้วิธีการตามกฎหมายฉบับนี้
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สอบถามว่า ในกรณีนี้ใครจะเป็นผู้อนุญาตให้
เปิดเผยข้อมูล และจะต้องไปขออนุญาตกับใครในกรณีที่ ไม่พบเจ้าของข้อมูล หรือหาพบแต่เขาไม่ยินยอมให้ข้อมูล
จะมีวิธีดาเนินการอย่างไร
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในกรณีนี้จะกาหนดไว้ในข้อ 9 คือ ในกรณีที่
เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิตร่างกาย หรือมีความจาเป็นเร่งด่วนหากปล่อย
เนิ่นช้าไปจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นข้อยกเว้นให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สอบถามว่า ในประเด็นต่อมาเรื่องการขออนุญาต
ที่ เ ราก าหนดไว้ ว่ า ให้ ท าได้ โ ดยวาจาหรื อ การสื่ อ ความหมายในรู ป แบบอื่ น ในส่ ว นของการสื่ อ ความหมาย
ในรูปแบบอื่นนั้นคืออะไร
นางสาว …

๑๗
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า การสื่อความหมายในรูปแบบอื่นมีที่มาจาก
กรณีที่ผู้ป่วยหนักไม่สามารถพูดได้ ดังนั้นจะใช้วิธีการสื่อสารอย่างอื่นในการให้ความยินยอมได้หรือไม่ ซึ่งในครั้งนั้น
ทางผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ไปสืบค้นถ้อยคาในกฎหมายมาให้ จึงได้คานี้มา
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในกรณีที่เขา
ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ผู้แทน บุพการี หรือสามี - ภรรยาก็สามารถให้ความยินยอมได้อยู่แล้ว
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ าวว่า อย่างไรก็ดี ก็ยังเห็นว่าควร
กาหนดเรื่องการขออนุญาตโดยวาจาไว้ในร่างประกาศกระทรวงฯ สาหรับกรณีที่เร่งด่วนอย่างยิ่ง
นายวชิร รั กขิต ตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่ าวว่า ในส่ ว นนี้ ขอสรุปว่า ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล
ให้ความยินยอมก็จบ แต่ในกรณีที่ไม่ให้ความยินยอม ก็ยังสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ
ที่กาหนด ดังนั้ น ในประเด็น นี้ ขอสอบถามว่าได้ มีการหารือกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ ว หรือไม่
ว่าสามารถเปิดเผยข้อมูลได้แม้ไม่ได้รับความยินยอม
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ได้ปรึกษากับทางสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแล้ว ได้รับคาตอบว่า สามารถเปิดเผยได้ในกรณีที่มีความจาเป็น ซึ่งในส่วนนี้จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งจะกล่าวถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนที่จะมีการเปิดเผย ส่วนกฎหมายอีกฉบับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ทางด้านสาธารณสุขโดยตรง คือ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งมุ่งเน้นคุ้มครองข้อมูลเวชระเบียน
แต่ก็มีข้อยกเว้นกาหนดไว้ว่า ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะกาหนดให้สามารถเปิดเผยได้
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีขอข้อมูล โดยวาจา หรือการสื่อ
ความหมายในรูปแบบอื่น หากมีการขอจะต้องขอแบบไหนและขอกับใคร และหากเป็นการขอกับเจ้า ของข้อมูล
แต่ไม่รวู้ ่าเจ้าของข้อมูลอยู่ทไี่ หนหรือเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม จะมีข้อกฎหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างไร
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้าเป็นกรณี ที่ขอแล้ว แต่เจ้าของข้อมูล
ไม่ยินยอม ในส่วนนี้จะอยู่ที่ข้อ ๙ ของกฎหมายฉบับนี้ คือกรณีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันหรือระงับอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย หรือกรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนหากปล่อยเนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิ บดีกรมควบคุมโรค กล่ าวว่า กรณีนี้ก็มีทางออกให้แล้ ว แต่กรณี
การขอด้วยวาจาหรือสื่อความหมายในรูปแบบอื่นมีกรณีใดบ้าง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า กรณีนี้เป็นประเด็นที่ทางสถาบันบาราศ
นราดูร โดยแพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา ได้ หยิบยกขึ้นมา คือถ้าเป็นกรณีคนป่วยหนักที่ไม่สามารถพูดได้ว่ายินยอม
หรื อไม่ ยิ น ยอม อย่ างนี้ จ ะก าหนดวิ ธี การอื่ นได้ ห รื อไม่ ทางส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาจึ ง ไปสื บ ค้ น ค า
ทางกฎหมายมาให้ จึงได้คาว่า “สื่อความหมายในรูปแบบอื่น” มา
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรณีที่เจ้าของ
ข้อมูลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ก็จะมีผู้บุพการี สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง ที่ให้ความยินยอมแทนได้ แต่ต้อง
มีการขอข้อมูล
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ในส่วนของการขอด้วยวาจา
จะต้องเปิดช่องไว้ด้วย เพราะอาจจะมีกรณีที่เราคาดไม่ถึง
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า กรณีนี้มี ๒ ส่วน คือ ถ้ายินยอมก็ไม่มีปัญหา
แต่ถ้าไม่ยินยอมก็สามารถเปิดเผยได้ตามหลักเกณฑ์ของข้อ 9 แต่จะมีกรณี ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วยใช่หรือไม่
นางสาว ...

๑๘
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า มีกฎหมายอยู่ ๒ ส่วน คือ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องได้รับความยินยอมก่อนมีการ
เปิดเผยข้อมูล ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลด้านสาธารณสุขโดยตรง คือ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2550 อันมีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองข้อมูล เวชระเบียนซึ่งเป็นข้อมูลที่จะสามารถเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
ยินยอม หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ผู้เปิดเผยข้อมูลอาจจะได้รับความ
เดือดร้ อน เพราะมาตรา 10 แห่ งพระราชบัญญัติโ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 กาหนดไม่ชัดเจนว่า ให้ เปิดเผยได้
เมื่อได้รับความยินยอม ส่วนพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ในส่วนท้ายกาหนดให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราช
กฤษฎีกา และกรณีนี้ถูกกาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ประเด็นตามมาตรา ๑๐ ได้มีการหารือกับ
อาจารย์ผู้ใหญ่ในชั้น พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ว่า ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม การเปิดเผย
ข้อมูลจะมีวิธีการอย่างไร หรือมีหลักเกณฑ์อย่างไร ซึ่งมาตรา 10 ได้กาหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขทีค่ ณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศกาหนด
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า หากเกิดกรณีที่มีปัญหาหรือกรณีจาเป็นเร่งด่วน
ที่ไม่สามารถทาเป็นหนังสือได้ ก็จะเข้ากรณีที่ต้องเปิดเผยได้โดยไม่ต้องยินยอม ซึ่งโดยหลักถ้ายินยอมก็ไม่ต้องทา
เป็นหนังสือ หรืออาจจะมีแบบฟอร์มให้ชัดเจนเพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กล่ า วว่ า วิ ธี ก ารขอความยิ น ยอมตามข้ อ 4
มีกาหนดไว้ 3 ประเภท คือ 1) การทาเป็นหนังสือ 2) ด้วยวาจา 3) การสื่อความหมายในรูปแบบอื่น ประเด็นเรื่องการ
ขอด้วยวาจาต้องมีการเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ เพื่อให้สะดวกกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลด้วย
ซึ่งจะมีประเด็นที่ท่านผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอ คือถ้าเป็นกรณีการขอความ
ยินยอมด้วยวาจาจะกระทาได้เฉพาะกรณีจาเป็นเร่งด่วนหรือไม่ ส่วนการขอความยินยอมที่ทาเป็นหนังสือ ถ้าหาก
รอได้ก็ทาเป็นหนังสือไป และกรณีที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่ หน้างาน เช่น การไปสอบสวนโรค ณ ขณะปฏิบัติ
หน้าที่ในการสอบสวนควบคุมโรค ผู้ที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูลปรากฏอยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ กรณีนี้
สามารถขอด้วยวาจาได้ ขอสอบถามท่านอนุกรรมการท่านอื่นเห็นด้วยหรือไม่
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า กรณีสอบสวนโรคไม่ร้ายแรง
ต้องรายงานสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอยู่แล้ว และการรายงานต่อสานักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่ถือว่าเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลใช่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า การรายงานการสอบสวนโรคเป็นการรายงาน
ตามมาตรา 34 ซึ่งเป็นการแจ้งข้อมูลแล้วมาประมวลด้วยวิธีการทางวิชาการ กฎหมายบังคับให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลมาแล้วต้องไปแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดต้องแจ้งมาที่กรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นเรื่องของการแจ้งตามที่กฎหมายบังคับ แต่ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล
เป็นคนละส่วนกัน เพราะกรณีนี้เป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่เส้นทางของการสอบสวนโรค เช่น นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่เราไปสอบสวนโรคจะส่งข้อมูลไปให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอื่นไม่ได้ แต่เป็นกรณี เช่น
ผู้ที่ต้องสงสัยว่าป่วยเดินทางออกจากจังหวัดพิษณุโลกไปเชียงใหม่ แล้วเจ้าหน้าที่ของจังหวัดพิษณุโลกอยากส่งข้อมูล
ไปบอกเจ้าหน้าที่ที่เชียงใหม่ว่าคนนี้กาลังเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อช่วยเฝ้าระวังด้วย
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ถ้าขอข้อมูลด้วยวาจาต้องเป็น
กรณีเร่งด่วน เช่น บางพื้นที่เดินขึ้นเขาไปเป็นวันๆ แล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้เตรียมหนังสือไป ซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่เดินลง
ภูเขามาเอาหนังสือแล้วขึ้น ภูเขาไปอีกรอบก็คงไม่ไหว แต่ถ้าเปิดไว้สาหรับกรณีเร่งด่วนหรือใช้คาอื่นที่สื่อถึงความ
ยากลาบากได้หรือไม่
นางสาว …

๑๙
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า กรณีนี้ก็จะเป็นกรณีที่ อยู่ในสภาวะที่
ไม่ส ามารถขอข้อมูลโดยทาเป็นหนังสื อได้ เช่น กรณีขึ้นภู เขาไปสอบสวนโรค พอไปถึงหน้างานอยากได้ข้อมูล
มาเปิดเผย แต่ก็ไม่ใช่กรณีจาเป็นเร่งด่วนโดยจะขอข้อมูลด้วยวาจาได้ แต่จะทาหนังสือก็ไม่ได้เพราะไม่ได้เตรียม
หนังสือไป ถ้าเป็นกรณีเช่นว่านี้จะขอข้อมูลด้วยวาจาได้หรือไม่
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า อาจเป็นกรณีจาเป็นที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ และได้ทาสุดความสามารถแล้วไม่มีหนทางอื่นใด หรือจะเป็นภาษากฎหมายแพ่ง คาว่า “เหตุสุดวิสัย”
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ถ้าขอความยินยอมด้วยวาจาต้อง
มีพยาน ซึ่งเจ้าหน้าที่มีกระดาษเปล่าหนึ่งฉบับแล้วเขียนด้วยลายมือ เราเซ็นชื่อ เขาเซ็นชื่อ และมีพยานเซ็นชื่อ ก็ถือว่า
เป็นเอกสารเช่นกัน แต่ไม่ใช่เอกสารที่เป็นทางการ
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เอกสาร
จะเขียนอย่างไรก็ได้ แต่ต้องมีเนื้อหาว่าใครทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร หรือไม่จาเป็นต้องมีแบบฟอร์มก็ได้
แต่ต้องมีลายเซ็นของเขาด้วย
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เป็นการยืดหยุ่น แต่ต้องมี
Hard copy ไว้เป็นหลักฐานว่ามีลายเซ็นเจ้าของข้อมูล เช่น กรณีกู้เงินโดยไม่ต้องมีแบบฟอร์ม มีแค่สัญญาว่าคนนี้
ยืมเงินอีกคนเท่านี้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า แต่ถ้าคิดภาพความเป็นจริงเจ้าหน้าที่แต่ละ
คนไม่เหมือนกัน ซึ่งบางคนอาจจะเขียนครบ แต่บางคนอาจจะเขียนไม่ครบ ถ้าหลุดบางประเด็นอาจจะเกิดปัญหา
สุดท้ายต้องอยู่ที่ Guideline แนวทางปฏิบัติ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรับไปปรับเพิ่มในส่วนของกรณีการขอความ
ยิน ยอมด้วยวาจาให้ มีความชัดเจนยิ่ง ขึ้น โดยกาหนดให้ กรณีจาเป็นเร่งด่วนอาจขอความยินยอมด้ว ยวาจาได้
และต้อ งมีห ลั ก ฐานที่ เ พีย งพอที่จ ะยื น ยั นได้ ว่าผู้ นั้น ยินยอมที่จะให้ ข้อมูล จริง โดยจะขอไปศึก ษากฎหมายอื่ น
เทียบเคียง แล้วจะนามาเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งถัดไป
มติที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้เพิ่มเติมในส่วนของการขอข้อมูลด้วยวาจาเพื่อให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยกาหนดให้ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนอาจขอความข้อมูลด้วยวาจาได้ และต้องมีหลักฐานที่เพียงพอที่จะยืนยัน
ได้ว่าผู้นั้นยินยอมที่จะให้ข้อมูลจริง
๖. ข้ อ 5 ในกรณี ที่ ขอความยิ นยอมด้ วยวาจาหรื อการสื่ อความหมายในรู ปแบบอื่ น ถ้ าเจ้ าของข้ อมู ล
ได้ร้องขอและการร้องขอได้กระทาโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องยืนยันคาขอนั้นเป็นหนังสือให้แก่เจ้าของข้อมูล
นางสาวอังคณาบริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ตามข้อ ๕ จะเป็นกรณีที่มีการขอข้อมูล
ด้วยวาจาหรือการสื่อความหมายแบบอื่น แล้วผู้ให้ข้อมูลร้องขอหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ได้ขอข้อมูลไปเมื่อ 2 วันที่แล้ว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องทาเป็นหนังสือยืนยั นกลับไปว่าได้มีการขอข้อมูลจากบุคคลนี้จริง เมื่อวันที่นี้ ส่งกลับให้เจ้าของ
ข้อมูลเป็นหลักฐาน
นายพิสิษฐ์ วงศ์ เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในข้อ 5 มีองค์ประกอบ
2 เงื่อนไข คือ ถ้าขอมาและต้องมีเหตุผลด้วย แต่ถ้าขอมาโดยไม่มีเหตุผลจะไม่ตอบเป็นหนังสือก็ได้
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ถ้ามีการขอ
ข้อมูลภายหลัง 7 วัน จะขอไม่ได้ใช่หรือไม่ เพราะถ้าขอมาภายหลัง ๗ วันแล้ว เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อไม่ทา
หนังสือยืนยันคาขอ เจ้าของข้อมูลอาจจะโต้แย้งได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ แต่ได้เคยหารือกับผู้แทน
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และขอยกตัวอย่าง เช่น หากเวลาผ่านไป 10 ปี แล้วเจ้าของข้อมูลค่อย
กลับมา …

๒๐
กลั บ มาขอหนั งสือ ยื น ยั นคาขอ เจ้ าหน้าที่ก็ไม่รู้ ว่าไปอยู่ที่ ไหนแล้ ว เรื่องที่ขอก็จาไม่ได้แล้ ว จึงหาระยะเวลาที่
เหมาะสมว่าควรจะกาหนดไว้ กี่วันที่เจ้าของข้อมูลจะสามารถขอหนังสือยืนยันคาขอได้ และทางผู้แทนสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยเอาตัวอย่างของที่อื่นมาให้ดู โดยมีระยะเวลา ๗ วัน จึงได้กาหนด ๗ วัน ซึ่งตอนยกร่าง
ทางฝ่ายเลขานุการได้กาหนดเวลาไว้ที่ 15 วัน ตามระยะเวลาการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า กรณี 7 วันจะเป็นเรื่องการ
แจ้งชาระหนี้ไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของการขอเอกสาร
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่ าวว่า ทางผู้ แทนส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ไปสืบค้นกฎหมายเทียบเคียงอื่นมาให้ และทางฝ่ายผู้ปฏิบัติมองว่าระยะเวลาดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่
ซึ่งตอนแรกกาหนด ๓๐ วัน ก็ลดลงมาเรื่อยๆ จนเหลือ ๑๕ วันตามการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง เพราะฐานอิง
มาจากกฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครอง และถ้าหากกาหนดเวลาไว้ที่ ๗ วัน จะเหมาะสมหรือไม่
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ระยะเวลา ๗ วัน เป็นการเร่งรัด
เกินไปหรือไม่
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ควรกาหนดไว้ที่ ๑๕ วัน
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ถ้าเทียบเคียงกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หากมีหนังสือเข้ามา เจ้าหน้าที่ต้อง
ทาหนังสือตอบกลับไปภายใน 15 วัน อย่างน้อยต้องมีการกาหนดมาตรฐานกลาง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า การกาหนดไว้ที่ ๓๐ วัน อิงมาจากการ
อุทธรณ์คดีทางปกครองที่ต้องอุทธรณ์คดีภายใน 30 วัน และการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองต้องอุทธรณ์ภายใน
15 วัน โดยจะมี ๒ กรณี คือ ๓๐ วัน กับ ๑๕ วัน
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า เห็นควรกาหนดไว้ 30 วัน
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ถ้ากาหนดเวลาไว้ที่ 15 วัน
จะเป็นสภาวะที่ปกติ ซึ่งเขาต้องรักษาสิทธิเขาด้วย แต่การกาหนดไว้ที่ 7 วัน เห็นว่าน้อยไป
มติที่ประชุม เปลี่ยนจาก ๗ วัน เป็น ๑๕ วัน
๗. ข้ อ ๖ ในกรณี ที่ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ขอความยิ น ยอมจากเจ้ า ของข้ อ มู ล เป็ น หนั ง สื อ
ในหนังสือดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) วัน เดือน และปีที่ทาคาขอ
(๒) ข้อมูลที่จะขอเปิดเผยและวิธีการในการเปิดเผยข้อมูล
(๓) วัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูล
(๔) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
(๕) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
(๖) ชื่อและลายมือชื่อของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ทาคาขอ
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ลายมือชื่อของ
ผู้ให้ความยินยอมมีหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า กรณีนี้เป็นการส่งหนังสือไปถึงเจ้าของ
ข้อมูลที่บ้าน จะเป็นลักษณะเหมือนการส่งหนังสือราชการไปทางไปรษณีย์ซึ่งไม่ใช่กรณีอยู่หน้างานที่เจ้าหน้าที่อยู่
ต่อหน้ าเจ้ าของข้อมูล และให้ ลงลายมือชื่อ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่เซ็นกากับ ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการเสนอว่า ควรให้ มี
แบบฟอร์มหรือไม่ และถามฝ่ายผู้ปฏิบัติว่าจะสะดวกหรือไม่
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แบบฟอร์มนี้
เป็นแบบฟอร์มของเจ้าหน้าที่ใช่หรือไม่
นางสาว ...

๒๑
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ไม่ใช่แบบฟอร์มของเจ้าหน้าที่ แต่จะเป็น
กรณีการทาหนังสือเป็นทางการ เช่น หัวหนังสือเป็นกรมควบคุมโรคส่งไปหาบุคคลบ้านเลขที่นี้ เพื่อจะขอเปิดเผย
ข้อมูลต่อหน่วยงานนี้ ซึ่งรูปแบบจะเป็นหนังสือปกติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
แพทย์ห ญิงพจมาน ศิ ริ อารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิ ทยา กล่ าวว่ า กรณี ที่จะให้ ความยินยอม
ได้กาหนดไว้ในข้อ 4 วรรคสองอยู่แล้ว คือ การขอความยินยอมตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจทา
เป็นหนังสือ ซึ่งเข้าใจว่าเจ้าของข้อมูลต้องเซ็น ยินยอม แต่ถ้ามีข้อยกเว้นที่ไม่อาจทาเป็นหนังสือได้ จึงจะทาด้วย
วาจา และกรณีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อขอข้อมูลด้วยวาจา แล้วเจ้าของข้อมูลอยากได้หลักฐาน เจ้าของข้อมูล
จึงจะขอหนังสือยืนยันมา
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า กรณีนี้เป็นการทาหนังสือที่ เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อทาไปถึงเจ้าของข้อมูล ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องเป็นฝ่ายตอบกลับว่ายินยอมหรือไม่ยินยอมที่จะให้
เปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นคนละส่วน เช่น การขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แล้วทา
หนังสือไปถึงโรงพยาบาลนั้นเพื่อจะขอเปิดเผยข้อมูล และโรงพยาบาลต้องตอบกลับมาเป็นหนังสือภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หรือภายในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งในหนังสือต้องบอกว่ายินยอมหรือไม่ยินยอม แต่หาก
เป็นกรณีจาเป็นเร่งด่วนก็ทาด้วยวาจาโดยจะให้มีหลักฐาน มีพยาน มีเอกสารที่บันทึกว่ามีลายเซ็นเจ้าของข้อมูล
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบถามว่า เจ้าของข้อมูล
ต้องทาหนังสือตอบกลับมาเองใช่หรือไม่
แพทย์ หญิงพจมาน ศิ ริ อารยาภรณ์ ผู้ แทนส านักระบาดวิทยา กล่ าวว่ า ถ้ าเป็นแบบนี้มั นไม่ Practical
หนังสือที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อส่งถึงเจ้าของข้อมูลต้องเปิดช่องให้เจ้าของข้อมูลเซ็นได้หรือไม่
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศู น ย์กฎหมาย กล่ า วว่า จะมี ๒ แบบ แต่ กรณีนี้เป็ นหนังสื อ
ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทาไป และถ้าจะอานวยความสะดวกให้เจ้าของข้อมู ล โดยทางเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่ออาจจะแนบฟอร์มให้ เจ้าของข้อมูลกรอกว่ายินยอมหรือไม่ยินยอมแล้วเซ็นชื่อกากับส่งกลับมา โดยจะส่ง
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือโทรสารก็ได้
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า ถ้ากรณีเจ้าของข้อมูลยินยอมด้วยวาจาไปแล้ว
และต่อมาเจ้าของข้อมูลขอหนังสือแล้วเปลี่ยนใจไม่ลงลายมือชื่อ ถ้าให้เจ้าของข้อมูลลงลายมือชื่ออีกครั้งหนึ่งซึ่งเกิน
7 วัน หรือ 8 วัน ซึง่ ถ้าเขาไม่ยอมลงลายมือชื่อจะเกิดปัญหาอะไรหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นการขอด้วยวาจา
และเจ้าของข้อมูลยินยอม เพียงแต่ยังไม่ได้ทาหนังสือมา หรือ เป็นกรณีที่ได้ทาหนังสือมาแต่เจ้าหน้าที่ได้เปิดเผย
ข้อมูลไปก่อนแล้ว ซึ่งต้องไปดูที่ข้อ 9 ว่าจะต้องเพิ่มเติมประเด็นอื่นอีกหรือไม่ หากเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่มีความ
จาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งผู้แทนสานักงบประมาณมีความเห็นว่าควรจะต้องเขียนให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า การที่เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อไว้ในหนังสือก็เป็น
อันจบแล้ว แต่ถ้าให้เจ้าของข้อมูลความยินยอมแล้วเซ็นชื่อตอบกลับมา แล้วเจ้าของข้อมูลไม่เซ็นชื่อตอบกลับมาจะ
มีผลอย่างไรหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
กาหนดให้ในการทาหนังสืออย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งหน่วยงานทางปกครองจะทาหนังสือไปถึงใคร
จะต้องมีหลักฐาน และอย่างน้อยต้องมีระยะเวลากาหนดในการตอบกลับมา ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูล ต้องแสดงความ
จานงว่าจะขอแจ้งว่าจะยินยอมหรือไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทราบ ถ้าเป็นกรณีนิติบุคคลจะไม่มี
ปัญหาในการทาหนังสือตอบกลับ แต่ถ้าเป็นประชาชนหรือคนธรรมดาตรงนี้จะเกิดปัญหา ทางฝ่ายเลขานุการได้เสนอให้มี
แบบฟอร์ม ...

๒๒
แบบฟอร์มแนบไปกับหนังสือที่ส่งไปให้ โดยให้กรอกในแบบฟอร์มกลับมาว่ายินยอมหรือไม่ยินยอม แล้วให้ลงชื่อ
และส่งกลับมาโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสารก็ได้ ถ้าเป็นแบบนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาในทาง
ปฏิบัติได้จริงหรือไม่ ท่านอนุกรรมการทุกท่านมีความเห็นว่าอย่างไร
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า การนาข้อ 9 มาใช้ จะเป็นกรณีที่มีเหตุ
จาเป็น แต่อย่างไรก็ต้องมีการขอข้อมูล และเอาข้อ 9 มาป้องกันตัวเอง แม้จะเข้า ข้อยกเว้นในข้อ 9 หากขอให้
เจ้าของข้อมูลเซ็นยินยอมได้เจ้าหน้าที่ก็ต้องทาตั้งแต่ต้น และขอกลับมาประเด็นที่ผู้อานวยการศูนย์กฎหมายถามว่า
ในข้อ 9 ยังขาดประเด็นอื่นอีกหรือไม่ ซึ่งต้องทาให้ข้อ 9 คลอบคลุม เพราะต่อให้เจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม ก็ต้อง
กลับมาใช้ข้อ ๙
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า อย่างไรก็ดี
ต้องให้มีช่องสาหรับให้ check เพื่อให้ความยินยอมไว้ เพราะอาจจะส่งผลกระทบ ถ้าหากเจ้าของข้อมูล check
ในช่องยินยอม แต่ไม่ลงลายมือชื่อกลับมา จะสามารถจะเอาไปใช้ได้หรือไม่ แล้วถ้าเอาไปใช้แล้วเจ้าของข้อมูล
บอกว่าไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อ และไม่รู้ใครเป็นคน check ในช่องยินยอม ส่วนนี้ก็จะเป็นปัญหาอีก
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า คงจะไม่สามารถเขียนทุกอย่างลงไปเพื่อให้
ครอบคลุมในการแก้ปัญหาทุกกรณีได้ แต่โดยหลักการควรจะมีไว้เพื่อเป็นฐานให้กับเจ้าหน้าที่ในการใช้และเป็นการ
คุ้มครองประชาชนที่ข้อมูล อาจถูกเปิดเผย เพื่อไม่ให้เจ้าของข้อมูล ได้รับผลกระทบหรือถูกสังคมรังเกียจ ดังนั้น
เนื้อหาในข้อ ๙ เพียงพอที่จะแก้ปัญหาได้หรือไม่ และจะเพิ่มเติมอะไรหรือไม่
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ถ้าดูมาตรา 10
โดยหลักการกาหนดไว้เป็นความลับจะต้องไม่เปิดเผยชื่อโดยไม่ได้รับความยินยอม
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า มาตรา 10 วรรคหนึ่ง เป็นชั้นประมวลผล
ที่จะต้องเก็บเป็นความลับ โดยทางสาธารณสุขเมื่อจะทาอะไรต้องมีระบบ มีการประมวลผล เช่น ข้อมูล ที่จะนาเข้า
ที่ป ระชุมระดับ ผู้ บริ หาร ต้องคานึง ว่าผู้ บริห ารระดับ ใดควรจะรู้ข้อมูล รู้ชื่อ - สกุล หรือ ในการประชุมร่วมกัน
การประมวลผลอาจจะรู้ได้ เพียงใด ซึ่งมาตรา 10 วรรคหนึ่ง หมายถึง การประมวลผลต้องเก็บเป็นความลั บ
ซึง่ จะต้องมีชั้นความลับในการรักษาข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๘. ข้อ ๗ ในกรณีเจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถให้บุคคล
ดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิในการให้ความยินยอมแทน
(๑) ผู้ใช้อานาจปกครองในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ แต่ถ้าผู้เยาว์มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๕ ปี ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้เยาว์ด้วย
(๒) ผู้อนุบาลในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นคนไร้ความสามารถ
(๓) ผู้พิทักษ์ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและไม่สามารถให้ความยินยอม
ได้ด้วยตนเองเพราะเหตุมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือมีเหตุอื่นทานองเดียวกัน
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กล่ า วว่ า ข้ อ 7 นี้ มี ที่ มาจากอนุ บั ญญั ติ ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นกฎกระทรวงเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบุคคล
ที่จ าเป็ นจะต้องขอความยิ นยอมจากบุ คคลอื่น ในกรณี ที่เจ้าของข้อมู ลมีความบกพร่ อง โดยได้ยกเอาเนื้ อหาของ
กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมาเขียนไว้ในข้อนี้ทั้งหมด
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ผู้อนุบาลคือคนไข้ที่หมดสติแล้ว
ส่วนพยาบาลเป็นผู้อนุบาล แต่จริงๆ แล้วผู้อนุบาลจะต้องเป็นญาติใช่หรือไม่
นางสาว ...

๒๓
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ภาษากฎหมายกับภาษาที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจ
อาจจะต้องเอามาทาเป็น Guideline ให้
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ผู้อนุบาลในทางกฎหมาย
คือ ผู้ที่ถูกตั้งจากศาล
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในทางปฏิบัติจริง ถ้าพูดถึงผู้ป่วยที่อยู่ใน
ขั้นรุนแรงหรือขั้นโคม่า ซึ่งศาลยังไม่ได้ตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ กรณีแบบนี้จะทาอย่างไร
ร้อยตารวจโท พิเ ชษฐ์ คุ้มบัณ ฑิตย์ ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ เสนอให้ เพิ่มญาติของฝ่ ายสามี
ภรรยา หรือคู่สมรสเข้าไปด้วย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ตามประเด็นที่ท่านประธานกล่าว ถ้าเป็นกรณี
ของคนที่ป่วยจนไม่สามารถที่จะแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้วยตัวเองได้ ผู้ที่จะให้ความยินยอมแทนอาจจะเป็น
ญาติของผู้ป่ วยท่านนั้ น กรณีนี้ จะไปเพิ่มผู้ที่จะให้ ความยินยอมแทนได้ เช่น บุพการี ผู้ สื บสั นดาน คู่สมรส พี่น้อง
ร่วมบิดามารดา ลุงป้า น้า อา ไล่ไปตามลาดับ หรือจะเขียนเพิ่มให้เหมือนในกฎหมายแพ่ง
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า ขอเสนอว่าเอาตามข้อ ๘
แพทย์ หญิ ง พจมาน ศิ ริ อ ารยาภรณ์ ผู้แ ทนสานั ก ระบาดวิ ท ยา กล่ าวว่ า ถ้ าบุ คคลนั้ นอายุ มากแล้ ว
ไม่มพี ่อแม่หรือญาติพี่น้อง จะทาอย่างไร
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า กรณีตัวคนเดียวไม่มีญาติ
อาจเป็นการหมิ่นประมาทผู้ตาย แต่ก็ไม่มีผู้เสียหาย ดังนั้น หากเจ้าของข้อมูลไม่มีญาติ จะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าไม่มี
ญาติจริงๆ
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ให้ฝ่ายเลขานุการไปเทียบเคียงกฎหมายอื่น
ในส่วนของญาติ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ฝ่ายเลขานุการจะรับไปสืบค้นกฎหมายอื่นๆ
แล้วจะเอามาเทียบเคียงในกรณีตามที่ท่านประธานเสนอ
มติที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการสืบค้นกฎหมายอื่นเทียบเคียงในส่วนของคาว่า “ญาติ” ว่าจะเพิ่มถึงชั้นไหน
หรือจะยึดตามกฎหมายแพ่ง และในกรณีทเี่ จ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ที่ไม่มีญาติ ให้สืบค้นกฎหมายอื่นเทียบเคียงว่าจะมีวิธีขอความยินยอมอย่างไร
9. ข้อ ๘ ในกรณีเจ้าของข้อมูลถึงแก่กรรม และมิได้ทาพินัยกรรมกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้บุคคลต่อไปนี้
เป็นผู้มีสิทธิในการให้ความยินยอมแทนได้ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(๑) บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
(๒) คู่สมรส
(๓) บิดาหรือมารดา
(๔) ผู้สืบสันดาน
(๕) พี่น้องร่วมบิดามารดา
นางสาวอั งคณา บริ สุ ทธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กล่ า วว่ า ในการพิ จารณาของคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ได้สอบถามว่า คาว่า “ญาติ” มีความหมายกว้างเพียงใด ทางฝ่าย
เลขานุการก็ได้ไปสืบค้นกฎหมายหลายฉบับเพื่อนามาเทียบเคียง ซึ่งพบกฎหมายของสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การรับทรัพย์สิน การให้ของขวัญ คาว่า “ญาติ” รวมถึงลุง ป้า น้า อา พี่น้อง
ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ซึ่งในตอนนั้นมองว่าคงจะไม่หลุดและต้องมีสักคนหนึ่งใน ๕ กลุ่มที่สามารถให้ความยินยอมได้
จึงขอเรียนถามท่านอนุกรรมการว่า การกาหนดให้บุคคล ๕ กลุ่มนี้มีสิทธิให้ความยินยอมนั้นเพียงพอหรือไม่
นายพิสิษฐ์ …

๒๔
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า กรณีข้อ ๘ (๔) ผู้สืบสันดาน
รวมลูก หลาน เหลน ลื่อ ถ้าเป็นผู้สืบสันดานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และเหลือหลานอยู่คนเดียวอายุ 8 ขวบ จะไปขอความ
ยินยอมเด็ก ๘ ขวบ ต้องดาเนินการอย่างไร
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิ บดีกรมควบคุมโรค กล่ า วว่า ให้ ความยินยอมไม่ได้ แต่ต้องไปดู
กฎหมายสิทธิมนุษยชนทีจ่ ะมีหลักการเพื่อปกป้องคนที่เปิดเผยข้อมูล ซึ่งจะทาให้ปลอดภัย และจะได้ไม่ไปละเมิด
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า นอกจากบุตรบุญธรรมแล้ว บิดามารดา
บุญธรรมสามารถยินยอมได้หรือไม่
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า กรณีที่ผู้ตายเป็นบุตรบุญธรรม
ก็ถือว่าเป็นบิดา หรือมารดา ซึ่งในกรณีนี้ไม่ได้ระบุว่าบิดามารดาโดยสืบสายโลหิตหรือเป็นผู้รับบุตรบุญธรรม
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีนี้ถือว่าเป็นบิดามารดาซึ่งให้ความ
ยินยอมได้หมด
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามข้อ ๘ (๕)
จะเป็นกรณีที่เป็นบิดามารดาเดียวกันเท่านั้นใช่หรือไม่ ถ้ามีบิดาหรือมารดาร่วมกันได้หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า กรณีนี้เป็นญาติใกล้ชิด หรือจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ตอนนี้เอาแค่นี้ไว้ก่อน ถ้ามี
ปัญหาก็มาแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง
ร้อยตารวจโท พิเชษฐ์ คุ้มบัณฑิตย์ ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ กล่าวว่า ตามข้อ 8 คาว่าผู้สืบสันดาน
ตามกฎหมายหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายโดยตรงอยู่แล้ว แต่ข้อ 8 (1) บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม
ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ชั้นผู้สืบสันดานไม่ได้ระบุว่าบรรลุนิติภาวะแล้ว และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม
อยู่ในชั้นผู้สืบสันดานเหมือนจะเป็นการซ้อนกันอยู่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ข้อ ๘ (๑) มุ่งหมายไปที่กลุ่มบรรลุนิติภาวะก่อน
แล้วถ้าไล่สายมาไม่มี ก็มาดูกลุ่มสามี ภรรยา พ่อ แม่ ผู้สืบสันดาน ซึ่งจะมี 4 ชั้น จึงมีความซ้ากันใน (1) กับ (4)
ร้อยตารวจโท พิเชษฐ์ คุ้มบัณฑิตย์ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ กล่าวว่า ในชั้นผู้สืบสันดาน ถ้าไม่บรรลุ
นิติภาวะจะมีอานาจในการทานิติกรรมหรือไม่
นางสาวอั งคณา บริ สุ ทธิ์ ผู้ อ านวยการศู นย์ กฎหมาย กล่ าวว่ า ประเด็ นนี้ เป็ นเดี ยวกั นกั บที่ ท่ านผู้ แทน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกขึ้นมา ทางฝ่ายเลขานุการจะรับไปหาข้อมูลและปรึกษากับสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาว่ามีกฎหมายลักษณะเดียวกันหรือไม่ ให้ผู้สืบสันดานโดยไม่ต้องไปเขียนเพิ่มว่าผู้สืบสันดานจะบรรลุนิติภาวะ
ขอแค่ให้ผู้สืบสันดานยินยอม เช่น ไม่มีใครเลยแล้วมีลูกตัวเล็กๆ อยู่คนเดียว จะต้องทาอย่างไร
มติที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการสืบค้นข้อมูลและกฎหมายเพิ่มเติมกรณีผู้สืบสันดานว่าจะเขียนไว้อย่างไร
10. ข้อ ๙ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจเปิดเผยข้อมูลซึ่งมีการพาดพิงถึงตัวบุคคลโดยมิต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมู ลต่ อหน่ วยงานของรั ฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐโดยอาศั ยอ านาจตามบทบั ญญั ติ
แห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๒) เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓) เป็ น การเปิ ดเผยข้ อมู ล เพื่อ ป้อ งกั น หรื อระงั บอั นตรายต่ อ ชีวิ ต ร่า งกาย หรื อสุ ขภาพอนามั ยของ
ประชาชน
(๔) เมื่อมีความจาเป็นเร่งด่วนหากปล่อยเนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
แพทย์หญิง …

๒๕
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ต้องเข้าทุกข้อหรือข้อใดข้อหนึ่ง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เป็นกรณีข้อใดข้อหนึ่ง และเพิ่มเป็นใน
กรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ข้อ ๙ (๔) ควรใช้คาว่า
“จะกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะ” เพราะคาว่า “ประโยชน์สาธารณะ” เป็นคาในทางปกครองและเป็นคาที่มี
ความหมายกว้าง
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ าวว่า กรณีความเสี ยหายร้ายแรง
ในแต่ละโรคมีความร้ายแรงไม่เหมือนกัน ซึ่งความเสียหายขนาดไหนถึงจะถือว่าเป็นความเสียหายร้ายแรง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ตอนที่ได้หารือกับผู้อานวยการสานักระบาด
วิทยา โดยหลักจะเขียนเป็นหลักการไว้ให้ก่อน ซึ่งฝ่ายกฎหมายก็มีประเด็นอยู่เช่นกันในกรณีคาว่า “ความเสียหาย
ร้ายแรง” นั้นร้ายแรงแค่ไหน แต่จะมาวางแนวทางตอนที่กฎหมายฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจะแบ่ง
กลุ่มโรคไว้ เช่น โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ว่าความเสียหายในแต่ละกลุ่มโรคที่เกิดขึ้น
จะเป็นกรณีใดบ้าง เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ตามข้อ ๙ (๓) มีความหมาย
กว้าง คือเกือบทุกกรณีที่จะเข้าข้อนี้ และกรณีเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต คาว่า “อันตราย” มีความหมาย
แค่ไหน เช่น กรณีแค่ทาให้ถ่ายเหลว อวก แต่ไม่อันตรายถึงชีวิต กรณีนี้จะเข้าข้อ ๙ (๓) หรือไม่
นางสาวอั งคณา บริ สุ ทธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กล่ า วว่ า กฎหมายได้ เ ขี ย นหลั ก การไว้ ใ ห้ ว่ า
ต้องประกอบด้วยการใช้ดุลพินิจที่สมควรแก่กรณี ทางกฎหมายจะยึดหลักการได้สัดส่วน หลักการสมควรแก่เหตุ
หลักความจาเป็น ซึ่งจะถูกนามาใช้กับการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ ในส่วนนี้จะได้มีการทา Guideline ให้เจ้าหน้าที่
ในพื้นที่ เพราะถ้าจะเขียนชัดลงไปก็ไม่ได้ เพราะโรคติดต่อมีหลายโรคมาก และแต่ละโรคลักษณะอาการของโรค
มีความรุนแรงไม่เหมือนกัน จึงต้องเขียนหลักการไว้กว้างๆ ส่วนแนวทางสาหรับประกอบการใช้ดุลพินิจ ส่วนกลาง
จะทา Guideline เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ว่าจะใช้ดุลพินิจอย่างไร
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ตามข้อ 9 (๑) (๒) ยังมีฐานอิง
ว่าเปิดเผยต่อใคร แต่ข้อ ๙ (๓) ไม่ทราบว่าจะเปิดเผยต่อใคร ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ ข้อ ๙ (๑) (๒) ไม่จาเป็นต้องมีก็ได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ดังนั้นจะขอเพิ่มเรื่องของการป้องกันหรือ
ระงับอันตรายอย่างร้ายแรงที่จะมีต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน เพราะถ้าอันตรายเฉยๆ
แต่ละรายโรคก็จะไม่เหมือนกัน ซึ่งถ้าทางวิชาการเห็นว่าจะต้องเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายร้ายแรงเท่านั้นถึงจะ
เข้าข้อ ๙ ได้ จะได้ปรับแก้ถ้อยคาเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ข้อ ๙ (๑) ยังเป็นชั้นความลับ
อยู่ ห รื อ ไม่ เพราะข้ อ มู ล ยั ง อยู่ ส่ ว นของภาครั ฐ ซึ่ ง จะเป็ น การแชร์ ข้ อ มู ล อยู่ ใ นกองบั ญ ชาการ ส่ ว น ข้ อ ๙ (๒)
เป็นมาตรการภายในซึ่งจะเป็นการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของเราว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในชั้นร่างข้อนี้คุยกันนานที่สุด โดยมีการ
ถกกันตั้งแต่ในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา ชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในประเด็นการถ่วงน้าหนักกรณีที่โรคติดต่อ
อันตรายจะเข้ามาในประเทศแล้วแพร่ระบาดส่งผลให้มีคนตาย ว่าระหว่างการปกป้องสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประชาชนกับการเปิดข้อมูลเพื่อการเข้าไปจัดการโรคอย่างรวดเร็ว โดยมีเรื่องของความจาเป็นเร่งด่วน หากปล่อย
เนิ่นช้าจะเกิดความเสียหาย ซึ่งเทียบเคียงมาจากเรื่องของการแจ้งคาสั่งทางปกครองกรณีจาเป็นเร่งด่วน หากปล่อย
เนิ่นช้าจะเกิดความเสียหาย ให้ ใช้วิธีการอื่นใด ส่วนข้อ 9 (๓) ได้หารือกับทางผู้ปฏิบัติของสานักระบาดวิทยาว่า
หากไม่เปิดช่องไว้เลย เจ้าหน้าที่ก็จะไม่มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล และถ้าเป็นกรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูล ยังต้อง
รอให้ …

๒๖
รอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติก่อนหรือไม่ ฝ่ายเลขานุการเคยเสนอว่าถ้ามีคนมาช่วยกรองในการเปิดเผยข้อมูลก็จะดี
เพราะเรื่องโรคติดต่อ ถ้ารอจะไม่ทันต่อสถานการณ์โรค จึงเกิดเป็นตุ๊กตาที่ชงเข้าไปในที่ประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติว่าในข้อ 9 (๓) ให้เป็นการเปิดเผยเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายที่อาจจะเกิดต่อชีวิต ร่างกาย
หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มอบหมายคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ให้พิจารณารายละเอียดและประเด็นการกระทบสิทธิประชาชนว่าเกินสมควรหรือไม่
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า ในทางปฏิบัติจะไม่มีการเปิดเผยชื่อใช่หรือไม่
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า เป็นการยกเว้นบางกรณีเหมือนที่
ท่านผู้อานวยการศูนย์กฎหมายได้กล่าวมา เช่น กรณีเขาหนีไป เราต้องแจ้งตารวจให้ไปติดตาม กรณีนี้ต้องมีการ
เปิดเผยชื่อ
นายพิ สิ ษฐ์ วงศ์ เธี ยรธนา ผู้ แทนกรมป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย กล่ าวว่ า ข้ อ 9 (1) และ (๒)
เป็นกระบวนการคัดกรองข่าวภายในหน่วยงานของรัฐ ส่วนข้อ 9 (๓) และ (๔) เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
คือ การประกาศต่อหน้าสื่อมวลชน ประกาศต่อสาธารณะทั่วไป
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า กรณีนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่อาจจะมีการ
เปิดเผยข้อมูลกรณีอื่น เช่น การส่งข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศไปยังต่างประเทศ โดยจะเปิดช่องไว้ว่าใคร
จะส่งข้อมูลให้ใคร เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุมโรค อาจจะให้ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ด่านฯ เปิดเผยข้อมูล ก็ได้
แต่ต้องเข้าหลักเกณฑ์เพื่อไปป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต เช่น มีโรคติดต่อเกิดขึ้นกับบุคลที่อยู่จังหวัดบึง กาฬ
แล้วขอให้เจ้าหน้าที่ลงไปสอบสวนโรคด่วน
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในทางปฏิบัติมีการตีชั้น
ความลับหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ตามกฎหมายเดิมไม่มี บัญญัติเรื่องนี้ไว้
โดยจะใช้วิธีการเหมือนในมาตรา 10 วรรคแรก คือ การประมวลผลเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยชื่อ ซึ่งจะมีระบบ
ประมวลผล อาจจะเป็นการเก็บ Case มาแล้วประมวลผลเป็น Report ซึ่งจะไม่เปิดเผยชื่อและเป็นความลับ
อยู่แล้ว ที่ผ่านมาการเปิดเผยข้อมูลต่อสื่อมวลชลจะเป็นการเปิดเผยอาการของผู้ป่วย อายุ พื้นที่ที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่
หรือพื้นที่ทจี่ ากมาหรือกาลังจะไป เพื่อป้องกันประชาชนในพื้นที่ให้รู้ตัว
แพทย์หญิงพจมาน ศิริ อารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ าวว่า ถ้าไม่ใช่ การเปิดเผยข้อมู ล
ต่อสื่อมวลชน แต่เป็นกรณีที่เปิดเผยข้อมูลภายในหน่วยงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ระวังกันมาก เช่น การเขียนรายงาน
สอบสวนโรคเสนอผู้บังคับบัญชา ก็จะมีการบอกชื่อ บ้านเลขที่ สถานที่ทางาน เช่น ชื่อโรงน้าแข็ง
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่ า กรณีนี้จะทาให้เขาขาด
ประโยชน์ทามาหาได้
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันนี้สื่อ
มีหลากหลาย อาจจะมีการใช้ Line ส่งต่อกันก็ได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า กรณีการให้ข้อมูลกับสื่อจะอยู่ในข้อ 10
ซึ่งเป็ นกรณีที่ผู้ จะให้ข่าวต้องเป็ นปลั ดกระทรวงสาธารณสุขหรืออธิบดีกรมควบคุมโรค หรือผู้ที่ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขหรืออธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมาย ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจะให้ข่าวในพื้นที่ของตนเองนั้น
ไม่ได้
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ควรต้องเปิดช่องให้มี back up ไว้
เพราะอาจมีกรณีที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น
นางสาว ...

๒๗
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ตอนนี้มี 2 ส่วน คือ 1) ถ้าประกาศฉบับนี้
มีผลใช้บังคับ ก็จะมีการออกแนวทางกาหนดกรอบในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจน และ 2) เพิ่มคาให้ชัดว่าให้เปิดเผยข้อมูล
เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายอย่างร้ายแรง เพื่อให้มีการถ่วงน้าหนักว่าให้ถึงขั้นอันตรายร้ายแรงก่อน ไม่ใช่แค่
เขาเข้ามาหาหมอโดยมีอาการตัวร้อนแล้วเอาข้อมูลของเขาไปเปิดเผยเลย จะต้องมีคาวินิจฉัยทางการแพทย์ก่อนว่า
เขามีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตแล้ว ถ้าเพิ่มคานี้เข้าไปท่านอนุกรรมการเห็นด้วยหรือไม่
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ควรจะมีอะไรมารองรับ
อย่างเช่นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ขอยกตัวอย่างในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะมีหลักเกณฑ์
มารองรับการประกาศภัย คือจะประกาศลอยๆ ไม่ได้ และหน่วยงานด้านการตรวจสอบเขามองว่า การประกาศโดยมี
กรมอุตุนิยมวิทยารองรับจะทาให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และข้อ 9 (3) ควรเขียนให้เป็นในเชิงประจักษ์
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า คาว่า “อย่างร้ายแรง” ต้องเปิดกว้าง
ซึ่งไม่ถึงขนาดว่าอาการรุนแรง แต่อาจจะแพร่ได้เร็ว ทาให้ควบคุมยาก
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ฝ่ายเลขานุการขอเพิ่มคาว่า “อย่างร้ายแรง”
เข้าไปหลังคาว่า “อันตราย” แต่ตอนชี้แจงจะเขียนกรอบการใช้ดุลพินิจให้ชัดเจนขึ้น
มติที่ประชุม เห็นควรให้แก้ไข โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
ข้อ ๙ เจ้ าพนั ก งานควบคุ มโรคติดต่ ออาจเปิ ดเผยข้ อมู ล ซึ่ งมี การพาดพิ งถึ งตั ว บุ คคลโดยมิ ต้อ งได้รั บ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมู ลต่ อหน่ วยงานของรั ฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐโดยอาศั ยอ านาจตามบทบั ญญั ติ
แห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๒) เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓) เป็น การเปิ ดเผยข้อมูล เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุ ขภาพ
อนามัยของประชาชน
(๔) เมื่อมีความจาเป็นเร่งด่วนหากปล่อยเนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
หรือจะกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะ
11. ข้ อ ๑๐ ในกรณี มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การรั ก ษา การป้ อ งกั น การควบคุ ม
โรคติดต่ออันตรายหรือการเกิดโรคระบาดซึ่งมีการพาดพิงถึงตัวบุคคลต่อสื่อมวลชน ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หรืออธิบดีกรมควบคุมโรค หรือผู้ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรืออธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายเท่านั้น เป็นผู้ที่
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า กรณีท่านผู้ว่า ราชการจังหวัด
ให้ข่าวกับสื่อมวลชน โดยระบุชื่อผู้ป่วยเลย ถือว่าท่านผู้ว่าฯ กระทาผิดหรือไม่
นางสาวอั งคณา บริ สุ ทธิ์ ผู้ อ านวยการศู นย์ กฎหมาย กล่ าวว่ า ในกรณี นี้ ผู้ เปิ ดเผยข้ อมู ลจะต้ องเป็ น
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรืออธิบดีกรมควบคุมโรค หรือผู้ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรืออธิบดีกรมควบคุมโรค
มอบหมาย
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ต้องมีแนวทางปฏิบัติให้กับ
สาธารณสุขจังหวัดที่จะไปประชุมร่วมกับทางฝ่ายปกครองในส่วนของการประกาศ เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งทางฝ่ายปกครองทาหน้าที่บาบัดทุกข์บารุงสุขแล้ว จะประกาศออกไปเต็มที่ แต่กฎหมายนี้ไม่ได้ให้อานาจในการ
ประกาศแก่ทางฝ่ายปกครอง
มติที่ประชุม เห็นชอบ
วาระที่ 5 ...

๒๘
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
กาหนดประชุมครั้งถัดไป เมื่อได้กาหนดการที่แน่นอนแล้วฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ อนุกรรมการทุกท่าน
ทราบต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑2.๐๐ น.

ผู้สรุปรายงานประชุม นางสาวจินตนา บุตรชน
นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

