รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2560
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค
------------------------------------------รายชื่ออนุกรรมการที่มาประชุม
1. นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก
2. ร้อยตารวจโท พิเชษฐ์ คุ้มบัณฑิตย์

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ประธานอนุกรรมการ
รองสารวัตรฝ่ายกฎหมายและวินัย
อนุกรรมการ
กองบังคับการอานวยการ โรงพยาบาลตารวจ
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
3. นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง
นักกฎหมายกฤษฎีกาชานาญการ
อนุกรรมการ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
4. นายวชิร รักขิตตธรรม
นิติกรชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
5. นายสัตวแพทย์จักรกริศน์ ไกรสนธิ์
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมปศุสัตว์
6. นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา
นิติกรชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน
นิติกรชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8. แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา อนุกรรมการ
กรมควบคุมโรค
9. ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป
อนุกรรมการ
กรมควบคุมโรค
10. นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย
อนุกรรมการ
กรมควบคุมโรค
และเลขานุการ
11. นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร
นิติกรปฏิบัติการ
อนุกรรมการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
และผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่ออนุกรรมการที่ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น
1. ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
2. ผู้แทนผู้แทนสานักงบประมาณ

รายชื่อ...

๒
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์
2. นายอานุภาพ พงษ์พานิช
3. นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล
4. นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์
5. นายกฤษฎาบัณ ปานโท้
7. นางสาวจินตนา บุตรชน
8. นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย
6. นายทักษ์ดนัย ใจยาว
9. นางสาวเกศราภรณ์ เวระนะ
10. นางสาวเสมอใจ สืบวิเศษ
11. นายประพันธ์ ชูชะรา
12. นางสาวนิตยา เครือเทศ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
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

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2560 และดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2560
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่ าวว่า ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุม และหากมีข้อแก้ไขประการใด สามารถแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการ เพื่อขอปรับแก้ไขรายงานการประชุม
เพิ่มเติมได้
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ขอแก้ไขในหน้าที่ 8
ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 6 ตัง้ แต่คาว่า “และเคยมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย...” จนถึงบรรทัดสุดท้าย โดยขอแก้ไขเป็น
“ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ตัดชุดส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้สมัครใจออกค่าใช้จ่ายในการตัดชุดเครื่องแบบด้วยตัวเอง”
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 ...

๓
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
รายงานความก้าวหน้าจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
3.1 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบและเครื่องหมายของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 ผู้แทน
สานักโรคติดต่อทั่วไปได้เสนอให้เครื่องหมายที่ประกอบอยู่ในเครื่องแบบของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ได้แก่ เข็มขัด และอินธนู ให้มีความต่างจากเครื่องแบบของเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ซึ่ง คณะอนุกรรมการได้มีมติเห็นควรให้สามารถปรับแก้ไขร่างประกาศฯ ใน
ส่วนดังกล่าวให้แตกต่างไปจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบแล้วได้ ด้วยเหตุผลดังนี้
1. ความประหยัด เพราะเจ้าหน้าที่ประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเดิมนั้นมีเครื่องหมายลักษณะ
นี้อยู่แล้ว 2. เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วในหมู่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ว่า
เครื่องหมายลักษณะนี้เป็นเครื่องหมายของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ โดยในส่วนที่ได้มีการแก้ไขจะอยู่ที่หน้า 3 หน้า 4 และหน้า 5 ของเอกสารแนบที่ 3.1 ซึ่งตามเอกสาร
ส่วนที่เป็นตัวอักษรสีแดงหมายถึงส่วนทีเ่ พิ่มขึ้นมาใหม่ตามที่สานักโรคติดต่อทั่วไปเสนอ ตัวอักษรสีม่วงหมายถึง
ส่วนที่เป็นไปตามร่างประกาศฯ ที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ตัวอักษรสีเขียวหมายถึง
ส่ว นที่เพิ่มตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขประกาศเกี่ยวกับตราอัตลั กษณ์ ของกระทรวง และสี ฟ้าหมายถึงส่วนที่
เหมือนกับตามประกาศนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
ราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 13) อย่างไรก็ดี จากการสืบค้นของฝ่ายเลขานุการพบประเด็นทางฎหมาย
คือ ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฯ ได้กาหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้คาว่า “รูปตราคบเพลิงมีปีก และมีงูพันคบเพลิง” แต่ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุขเกี่ยวกับตราอัตลักษณ์ของกระทรวงจะใช้คาว่า “รูปคทามีปีกและงูพันสองตัว ” จึงเกิดประเด็น
ปัญหาว่าจะต้องใช้คาตามกฎสานักนายกรัฐมนตรีฯ หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เรื่องนี้มันเป็นปัญหา
เกี่ย วกับ ถ้ อยคา ดังนั้ น ต้องพิจ ารณาก่อนว่าเครื่องหมายแสดงสั งกัดกับตราอัตลั กษณ์ของกระทรวงคือสิ่ ง
เดียวกันหรือไม่
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ไม่แน่ใจว่า
ตอนปี 2558 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเสนอไปที่สานักนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการประกาศหรือไม่
เพราะว่ามันจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ถึงจะ
ประกาศใช้ได้
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
กล่ า วว่ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ดต่ อ พ.ศ. 2523 จะใช้ ค าว่ า คทาฯ เช่ น กั น ซึ่ ง ในครั้ ง นั้ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีก าเคยให้ ความเห็ นว่ า ถ้ าพระราชบัญ ญัติโ รคติ ดต่ อ พ.ศ. 2558 จะใช้คาเดีย วกั บ
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ก็สามารถทาได้เพราะผ่านการพิจารณาของสานักนายกรัฐมนตรีมาแล้ว
ทั้งนี้ ในแวดวงของการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก็จะใช้สัญลักษณ์คทาไม่ใช่คบเพลิง
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ขอสรุปว่าเจ้าหน้าที่ ด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศใช้คาว่า “คทามีปีก” จึงขอยืนยันว่าจะใช้คาว่า “คทามีปีกและงูพันสองตัว”

นางสาว ...

๔
นางสาวอังคณาบริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ขอเรียนชี้แจงว่า ตามที่ผู้แทนสานัก
โรคติดต่อทั่วไปกล่าวนั้นถูกต้อง แต่ประเด็นปัญหาในขณะนี้คือ ตามความมุ่งหมายนั้นต้องการให้ใช้เครื่องหมาย
แสดงสั งกัดกระทรวงบนอิน ธนู ซึ่งตามประกาศส านักนายกรัฐ มนตรี ฯ ได้กาหนดเครื่องหมายแสดงสั งกัด
กระทรวงสาธารณสุ ข ไว้ โ ดยใช้ คาว่า “รูป ตราคบเพลิ ง มีปีก และมีงู พันคบเพลิ ง ” ซึ่ ง ถ้า ทางส านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็ น ว่ าไม่ ใช่ป ระเด็ นส าคัญที่ จะต้ องใช้คาตามกฎส านักนายกรั ฐ มนตรีฯ เพี ยงแต่
สื่อความหมายได้ว่าเป็นตราสัญลักษณ์แบบนี้ หรือทางผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไม่ได้ติดใจเป็นประเด็นทีว่ ่าคาที่ใช้ไม่เหมือนกับในกฎสานักนายกรัฐมนตรีฯ ก็จะให้ใช้คาว่า “คทามีปีกและงูพัน
สองตัว” แต่ถ้าเป็นประเด็นว่าจะต้องให้เหมือนกับในกฎสานักนายกรัฐมนตรีฯ เราก็คงต้องแก้และทาความ
เข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ต้องสวมใส่ว่าเป็นเครื่องหมายลักษณะเดียวกัน เพียงแต่ใช้คาบรรยายไม่เหมือนกันเท่านั้น
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า คทากับ
คบเพลิงต้องต่างกันอยู่แล้ว แต่โดยส่วนตัวเห็นว่าต้องเป็นคทามีปีกและมีงูพันสองตัว และเนื่องจากผู้เสนอเรื่อง
นี้ในปี 2558 คือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มกฎหมายจึงไม่ทราบว่าในการเสนอนั้นได้เสนอ
ไปที่ส านั กนายกรัฐ มนตรี ด้วยหรื อไม่ แต่โ ดยหลั กการแล้ว จะต้องมีการเสนอไปที่ สานักนายกรัฐมนตรีด้ว ย
เพื่อให้ตรวจสอบว่ารูปแบบนั้นไม่ซ้ากับหน่วยงานราชการอื่นและประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
นายกฤษฎาบัณ ปานโท้ นิติกร ศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ขออนุญาตคณะอนุกรรมการทุกท่านนาเสนอ
ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ สัญลักษณ์ของการสาธารณสุขนั้นมีที่มาจากคทา Asclepius ในตานานกรีกโบราณ มีลักษณะ
เป็ น ไม้คทาและมีงูพัน หนึ่ งตัว จะเห็น ได้จากสั ญลักษณ์ขององค์การอนามัยโลก แต่ในทางการสาธารณสุ ข
ไทยนั้นจะใช้เป็นงู 2 ตัว อันหมายถึง Poison การทาลาย และ Heal การรักษา ซึ่งลักษณะจะคล้ายกับไม้คทา
Caduceus ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการยุติความขัดแย้ง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ในทางกฎหมายนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไร
เพียงแต่เกรงว่าเมื่อเรื่องไปถึงกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล้วอาจเกิดปัญหาว่าในร่าง
ประกาศฯ ใช้คาไม่ตรงกับ ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ฯ จึงขอสอบถามความเห็นของผู้แทนกลุ่มกฎหมาย
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าในกรณีเช่นนี้จะมีปัญหาหรือไม่หากว่าจะใช้สัญลักษณ์เดียวกัน แต่ใช้คา
บรรยายสัญลักษณ์แตกต่างกัน
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอบถามว่า สามารถแก้ไข
กฎส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ในเรื่ องนี้ ไ ด้ห รื อ ไม่ เพราะเรื่ อ งนี้เ ป็ น เรื่ อ งเฉพาะของหน่ ว ยงาน แต่ ตั ว กฎส านั ก
นายกรัฐมนตรีฯ ที่ออกมานั้นไม่สอดคล้องกับที่มาของสัญลักษณ์
นายทวีศัก ดิ์ ทองอ่อ น ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่ าวว่ า
ตราสัญลักษณ์เดิมของกระทรวงคืองูพันคบเพลิง แต่พอมาในปี 2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้เอาลวดลาย
ออก และใช้พื้นสีเขียว แต่ลักษณะภายในยังคงเดิม โดยส่วนตัวเห็นว่า ถ้าเสนอไปถึงกลุ่มกฎหมาย สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องนีอ้ าจถูกตีกลับ
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า แม้ว่าการใช้
ถ้อยคาจะต่างกัน แต่ลักษณะเครื่องหมายนั้นก็เป็นแบบเดียวกัน แต่เนื่องจากคณะอนุกรรมการจะต้องพิจารณา
ใช้ ถ้ อ ยค าที่ เ หมาะสมในตั ว ร่ า งประกาศฯ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ประเด็ น ปั ญ หาเมื่ อ ร่ า งประกาศนั้ น ถู ก ส่ ง ไปให้
กลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณา จึงเรียนขอข้อแนะนาจากผู้แทนกลุ่มกฎหมาย
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในเรื่องนี้ผมเข้าในว่ากฎหมายอาจ
ตีความไปได้หลายแนวทาง แต่อยากให้มีการเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งเพื่อรองรับประกาศฉบับนี้ว่ามีที่มา
จากเรื่องใด
นายทวีศักดิ์ ...
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นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอว่า ควรใช้
คาว่า “คบเพลิงมีปีก และมีงูพันคบเพลิง” แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเรื่องนี้ถูกมอบหมายไปยังนิติกรคนอื่นแล้วจะเห็น
ตรงกันหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ดังนั้น ในเรื่องนี้จึงขอให้พิจารณาว่าจะ
เลือกแนวทางใดระหว่างยึดตามกฎสานักนายกรัฐมนตรีฯ หรือยึดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
นายทวี ศั ก ดิ์ ทองอ่ อ น ผู้ แ ทนกลุ่ ม กฎหมาย ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กล่ า วว่ า
ขออนุญาตกลับไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่าในครั้งที่มีการประกาศอัตลักษณ์ ของกระทรวงในปี 2558 นั้น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เสนอเรื่องนี้ไปยังสานักนายกรัฐมนตรีหรือไม่
นางปิ่น นภ นรเศรษฐพั น ธุ์ ผู้แ ทนส านั กโรคติ ดต่อ ทั่ว ไป กล่ าวว่ า ตอนที่ส านัก โรคติด ต่อทั่ ว ไป
เชิ ญ ผู้ แ ทนส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ม าหารื อ ผู้ แ ทนส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ แ จ้ ง ว่ า เรื่ อ งนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ กระทรวง
สาธารณสุข คือถ้าหากกระทรวงจะเปลี่ยนไปใช้คทามีปีกและงูพันสองตัว ก็ให้ทาเรื่องไปขอยกเลิกประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรีปี 2478 ได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
กาหนดภาพเครื่ องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 13)
ที่กาลังกล่าวถึงอยู่นี้เป็นเรื่องของเครื่องหมายแสดงสังกัดกระทรวงซึ่งใช้กับทุกกรม แต่ถ้าเป็นชุดเครื่องแบบของ
เจ้าหน้าที่ด่านที่ใส่กันทุกวันนี้จะเป็นไปตามกฎสานักนายกรับมนตรี ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2504) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติเครื่องแบบราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 และกฎสานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 84
(พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ที่กาหนดว่า
เครื่องแบบของเจ้าพนั กงานสาธารณสุ ขประจาด่านมีลักษณะอย่างไร ซึ่ งถ้าในภายหลั งรัฐมนตรีได้ล งนาม
ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้แล้ว กรมควบคุมโรคก็ต้องเสนอขอยกเลิกกฎสานักนายกรัฐมนตรีทั้ง
2 ฉบับ
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
กล่าวว่า ชุดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามร่างประกาศ
ฉบับนี้ จะเหมือนกับชุดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 อยู่แล้ว แทบไม่ต้องเปลี่ยนเลย คือไม่ต้องมี
การยกเลิกด้วยซ้า สามารถใช้ได้เลย เพียงแต่ว่าเดิมเราใช้รูปคทามีปีกและมีงูพันสองตัว
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กล่ า วว่ า เหตุ ผ ลที่ ต้ องยกเลิ กกฎส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี คื อ 1. พระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ เ ครื่ อ งแบบเครื่ อ งหมายของ
เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ต้ อ งเป็ น ไปตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ประกาศก าหนด 2. กฎส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี เ รื่ อ งเครื่ อ งแบบนั้ น ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งแบบข้ า ราชการฝ่ า ยพลเรื อ น
พ.ศ.2478 จึงใช้ได้เฉพาะกับข้าราชการ ดังนั้น กลุ่มพนักงานราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อจะไม่สามารถแต่งเครื่องแบบได้ จึงควรให้เรื่องนี้อิงตามกฎหมายเฉพาะของเราเพื่อที่ต่อไป
หากมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ไม่ใช่ข้าราชการ กลุ่มบุคคลเหล่านั้นจะสามารถแต่งเครื่องแบบได้
นายแพทย์สุเ ทพ เพชรมาก รองอธิ บดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ดังนั้นในเรื่องนี้ขอรับหลั กการ
ตามนี้ก่อน และให้รอฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและผู้แทนกลุ่มกฎหมาย
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
มติที่ประชุม มอบหมายให้ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสานไปยัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าได้มีการเสนอเรื่องการใช้ตรา
อัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขใหม่ที่ได้ประกาศใช้เมื่อปี 2558 ไปยังสานักนายกรัฐมนตรีหรือไม่
3.2 ร่างประกาศ ...
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3.2 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบบัตรประจาตัวเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กล่ า วว่ า จากการประชุ ม ครั้ ง ที่ ผ่ า นมา
คณะอนุกรรมการมีมติให้เพิ่มเติมเนื้อหาของร่างประกาศฯ ว่าบัตรนี้จะทาด้วยวัสดุชนิดใด กระดาษแบบไหน
มีขนาดและลักษณะอย่างไร โดยผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอ และท่าน
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กรุณาให้ตัวอย่างตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมา ฝ่ายเลขานุการจึงได้นามาปรับเพิ่มเติมโดยหมายเหตุเป็นตัวอักษรสีแดงตามที่ปรากฏในเอกสาร
ประกอบการประชุม ว่าบัตรประจาตัวเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องทาด้วยกระดาษแข็งสีขาวมีขนาดและ
ลักษณะตามที่กาหนด ด้านหน้าให้ประทับตราประจาหน่วยงานผู้ออกบัตรด้วยหมึกสีแดงหรือ ประทับเป็น
ดุน นู น ส่ ว นด้า นหลั งให้ มีตราครุ ฑ ที่มีเ ส้ นผ่ านศู นย์ก ลางขนาด 1.5 เซนติ เมตร เพื่อให้ มีค วามชัดเจนขึ้ น
นอกเหนือจากนีก้ ็จะเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่แล้วทุกประการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.3 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา การป้องกัน การควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือการเกิดโรคระบาด พ.ศ. ....
ข้อ 4 ในกรณีที่ เจ้ าพนั กงานควบคุมโรคติดต่ อจาเป็ นต้องมี การเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่ง มีการพาดพิงถึ ง
ตัวบุคคลเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน
การขอความยินยอมตามวรรคหนึ่งจะต้องทาเป็นหนังสือ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่ว น
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะขอความยินยอมด้วยวาจา หรือการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้ ทั้งนี้
การขอความยินยอมไม่ว่ากรณีใดต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า จากการประชุมครั้งที่ 1/2560
ที่ป ระชุมมีมติ ให้ แก้ไขในเรื่องการขอความยินยอม โดยให้ กาหนดไว้ว่าในการขอความยินยอมจะต้องเป็น
หนังสือก่อน ถ้าจะขอความยินยอมโดยวิธีการอื่นต้องเป็นกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเท่านั้น
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ข้อ 5 ในกรณีที่ขอความยิน ยอมด้ว ยวาจาหรือการสื่อความหมายในรูปแบบอื่น ถ้าเจ้าของข้อมูล
ได้ร้องขอและการร้องขอได้กระทาโดยมีเหตุอันสมควรในสิบห้าวันนับแต่วันที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องยืนยันคาขอนั้นเป็นหนังสือให้แก่เจ้าของข้อมูล
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ข้อ 5 เป็นกรณีการขอความยินยอม
ด้วยวิธีอื่น ถ้าเขาจะร้องขอให้เราทาเป็นหนังสือยืนยันไปอีกครั้ง เราจะต้องทาภายในระยะเวลาเท่าใด ในร่างเดิม
กาหนดไว้ที่ 7 วัน แต่คณะอนุกรรมการเห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวสั้นเกินไป จึงมีมติให้เพิ่มเป็น 15 วันซึ่งเท่ากับ
กรณีของคาสั่งทางปกครอง
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ข้ อ 8 ถ้ าผู้ เยาว์ ไม่ มี ผู้ ใช้ อ านาจปกครอง หรื อคนไร้ ความสามารถไม่ มี ผู้ อ นุ บาล หรื อคนเสมื อ น
ไร้ความสามารถไม่มีผู้พิทักษ์ หรือผู้ใช้อานาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ไม่สามารถจะทาการตามหน้าที่
โดยเหตุหนึ่งเหตุใด ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิในการให้ความยินยอมแทนได้ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
(2) คู่สมรส
(3) บิดาหรือมารดา
(4) ผู้สืบสันดาน ...

๗
(4) ผู้สืบสันดาน ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลตาม (1)
(5) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(6) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
(7) ปู่ ย่า ตา ยาย
(8) ลุง ป้า น้า อา
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ข้อ 8 เป็นเรื่องการขอความยินยอม
ให้ เปิ ด เผยข้ อมูล ในกรณีที่ เจ้ าของข้อมู ล เป็นผู้ เยาว์ ที่ ไม่มีค นดูแล หรือคนไร้ค วามสามารถหรือคนเสมือ น
ไร้ความสามารถที่ไม่มีผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ว่าใครจะเป็นผู้ให้ความยินยอม และมีประเด็นสืบเนื่องจากข้อ 7
กรณีเจ้าของข้อมูลเป็ น ผู้ เยาว์ คนไร้ ความสามารถ คนเสมื อนไร้ความสามารถ ใครจะต้องเป็นคนให้ ความ
ยินยอมในการให้ข้อมูลแทน จึงเกิดประเด็นว่าถ้าเจ้าของข้อมูลเหล่านั้นไม่มใี ครเลย จะต้องทาอย่างไร ที่ประชุม
จึงได้มอบให้ฝ่ายเลขานุการไปสืบค้นกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาเทียบเคียง ซึ่งพบว่า กฎกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ได้กาหนดตัวบุคคลไว้เช่นเดียวกับ
ในข้อ 8 (1) - (5) ของร่างประกาศฉบับนี้ แต่ยังคงมีประเด็นปัญหาว่า ถ้า ไม่มีผู้ที่จะให้ความยินยอมแทน
ตามข้อ 8 (1) - (5) จะทาอย่างไร ฝ่ายเลขานุการจึงได้เทียบเคียงกับกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์เรื่องมรดก
ในกลุ่มทายาทโดยธรรมที่ต้องสืบมรดก ซึ่งกาหนดลงไปถึงชั้นลุง ป้า น้า อา ดังนั้น เพื่อปิดช่องว่างในกรณีที่
ผู้ใช้อานาจปกครองหรือ ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ
ไม่สามารถทาการตามหน้าที่ ได้ จึงได้กาหนดข้อ 8 (6) - (8) เพิ่มเติม อีกทั้งยังได้เพิ่มหลักเกณฑ์ในข้อ 8 (1)
ด้วยว่าจะต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องการให้ความยินยอมซึ่งจะต่างจากเรื่องการรับ
มรดก และกาหนดให้ชัดเจนว่าในข้อ 8 (๔) ไม่ให้หมายความรวมถึงบุคคลตามข้อ 8 (1) เนื่องจากบุคคลตาม
ข้อ 8 (4) กับ (1) มีความทับซ้อนกันในชั้นบุตร
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
เสนอว่า ในกรณีที่เป็นบุคคลเร่ร่อน ไม่มีญาติให้ความยินยอม ในกฎหมายบางฉบับจะให้อานาจกานัน หรือ
ผู้ใหญ่บ้านในการให้ความยินยอมแทน หรือจะเป็นเจ้าของบ้าน หรือเจ้าของสถานที่
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในทางปฏิบัติจะมี
คนกลุ่มนี้อยู่ จึงเห็นควรให้เปิดช่องไว้เพื่อให้เป็นอานาจของพนักงานฝ่ายปกครอง แต่การกาหนดแยกเป็นกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยสารวัตร นั้นยาวเกินไป เห็นควรให้ใช้คาว่า “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ” จะสอดคล้อง
กับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งจะหมายความรวมถึงนายอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด
ทั้งนี้ โดยกาหนดให้เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับคนเร่รอนนั้นที่สุดที่จะเป็นผู้ให้การรับรองได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่าวว่า ในประเด็นนี้ต้องพิจารณาด้วยว่า
ขอบเขตความหมายของบุคคลเร่ร่อนนั้นมีเพียงใด เพราะเรื่องนี้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผยข้อมูล
การรั กษา ซึ่งเรากาหนดคานิ ยามของคาว่า “เจ้าของข้อมูล” ว่าหมายถึงตัวบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือ
นิติบุคคล โดยแยกว่า ถ้าเป็นเรื่องของบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนและสามารถทานิติกรรมด้วยตัวเอง
เราจะต้ อ งขอความยิ น ยอมจากเขาโดยตรง เว้ น แต่ ว่ า เขาจะเป็ น ผู้ เ ยาว์ คนไร้ ค วามสามารถ คนเสมื อ น
ไร้ความสามารถ หรือมีจิ ตไม่สมประกอบ ถึงจะมาใช้ข้อ 7 ข้อ 8 ได้ โดยให้ คนที่มีอานาจดูแลเขาเป็นคน
ให้ความยินยอม แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะครอบคลุมประเด็นคนเร่ร่อนด้วยหรือไม่
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผมเชื่อว่าในอนาคตอาจเจอกรณีที่
ไม่สามารถหาญาติหรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมแทนได้ ดังนั้น เพื่อให้ครอบคลุมทุกกรณี ก็ควรจะกาหนด
เพิ่มเติมไว้
นางสาวอังคณา ...
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นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในจุดที่จะเพิ่มนี้หมายถึงกรณีที่เป็น
ผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถใช่หรือไม่ ว่าถ้า ไม่มีบุคคลตามข้อ 8 (๑) - (๘)
แล้วให้บุคคลตามข้อ ๘ (๙) ที่จะเพิ่มขึ้นมาเป็นผู้ให้ความยินยอมแทน ถ้าเขาเป็นคนเร่ร่อนแต่มีสติสัมปชัญญะ
ก็ต้องให้เขาเป็นผู้ให้ความยินยอมด้วยตนเอง
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เหตุผลในการเพิ่ม
ฝ่ายปกครองเข้ามาก็เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิของบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือผู้ที่ไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะให้
ความยินยอมได้ การดึงเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองเข้ามาจะเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐในการดึงข้อมูลมาใช้
มติที่ประชุม ให้เพิ่มข้อ 8 (9) พนักงานฝ่ายปกครอง
ข้อ 9 ในกรณี เจ้ าของข้อมู ล ถึ งแก่กรรม และมิได้ ทาพินั ยกรรมกาหนดไว้ เป็ นอย่า งอื่น ให้ บุ คคล
ดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธ์ในการให้ความยินยอมแทนได้ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
(2) คู่สมรส
(3) บิดาหรือมารดา
(4) ผู้สืบสันดาน ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลตาม (1)
(5) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(6) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
(7) ปู่ ย่า ตา ยาย
(8) ลุง ป้า น้า อา
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เป็นกรณีที่เจ้าของข้อมูลถึงแก่กรรม
แล้วไม่ได้ทาพินัยกรรมไว้ แต่ว่าการไล่สายผู้ให้ความยินยอมแทนตั้งแต่ (1) - (8) จะเหมือนกับข้อ 8
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ดังนั้นก็ให้เพิ่ม (9) เหมือนกับข้อ 8
มติที่ประชุม ให้เพิ่มข้อ 9 (9) พนักงานฝ่ายปกครอง
ข้อ 10 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจเปิดเผยข้อมูลซึ่งมีการพาดพึงถึงตัวบุคคลโดยมิต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
(๒) เป็ น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เพื่ อ การป้ อ งกั น การฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓) เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
(๔) เมื่อมีความจาเป็นเร่งด่วนหากปล่อยเนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
หรือจะกระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณะหรือประโยชน์สาธารณะ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ข้อ 10 เป็นข้อยกเว้นกรณีที่เราไม่ต้อง
ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน โดยจะมีประเด็นอยู่ที่ข้อ 10 (3) ว่ากรณีที่เป็นอันตรายต่อชีวิต หรือ
ร่างกาย คาว่า “อันตราย” มีความหมายกว้างเพียงไร การกาหนดไว้เช่นนี้จะเป็นการเปิดให้ เจ้าพนักงานใช้
ดุลยพินิจมากเกินไปหรือไม่ เราจึงได้เพิ่มคาว่า “อย่างร้ายแรง” เพื่อเพิ่มน้าหนักของความอันตรายให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ...

๙
ยิ่งขึ้น และในข้อ 10 (4) มีการเพิ่มคาว่า “ความปลอดภัยสาธารณะ” เพื่อให้ครอบคลุมทั้งความปลอดภัย
สาธารณะและประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็นประเด็นจากมติ ของที่ประชุมครั้งที่แล้ว และในส่วนอื่นๆ ก็เป็นไป
ตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้วทุกประการเช่นกัน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ร่ า งประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ วิธี การ และเงื่อ นไขในการกาหนด
ค่าใช้จ่ายสาหรับเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างประกาศฯ มีที่มาจากมาตรา 41
ซึง่ วางหลักว่า กรณีที่เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนาผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วผู้เดินทางนั้น
มีเหตุที่จะต้องถูกดาเนินการด้วยมาตรการทางกฎหมาย ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้เดินทางซึ่งมากับยานพาหนะนั้น เพื่อการแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือรับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกัน โรค ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู การรักษา การป้องกันและควบคุมโรค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ส่วนในมาตรา 41 วรรคสอง วางหลักไว้ว่า การกาหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดาเนินการตามวรรค
หนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศก าหนดโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ
ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ มีมติเห็ นชอบในหลั กการของร่างอนุบัญญัติฉบับนี้แล้ ว และมอบให้
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาดูความถูกต้องครบถ้วนอีกครั้ง
1. บทอาศัยอานาจ
อาศัยอานาตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 7 (3) และมาตรา 41 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบขอคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
มติที่ประชุม เห็นชอบ
2. ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการกาหนดค่าใช้จ่ายสาหรับเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ พ.ศ. ....”
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3. ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4. ข้อ 3 เมื่อ รั ฐ มนตรี ป ระกาศให้ ท้ องที่ห รื อเมืองท่ าใดนอกราชอาณาจัก รเป็น เขตติดโรคติดต่ อ
อันตรายหรือเขตติดโรคระบาด ในกรณีที่พาหนะที่มาจากท้องที่ห รือเมืองท่าดังกล่าวนาบุคคลที่เป็นหรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด นาสัตว์ที่เป็นหรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นพาหะนา
โรค หรื อ น าวั ต ถุ สิ่ ง ของ หรื อ เครื่ อ งใช้ ที่ เ ป็ น หรื อ มี เ หตุ ส งสั ย ว่ า เป็ น สิ่ ง ติ ด โรค เข้ า มาในราชอาณาจั ก ร
แล้วเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้ดาเนินการเองหรือออกคาสั่ง
เป็นหนังสือให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) กาจัดความติดโรคเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรค
(2) ให้นาผู้เดินทางมารับการตรวจในทางแพทย์
(3) มีคาสั่งให้คุมไว้สังเกต กักกัน หรือแยกกักผู้เดินทางที่มากับพาหนะนั้น
(4) มีคาสั่งให้ผู้เดินทางที่มากับพาหนะนั้นรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ในกรณี …

๑๐
ในกรณีที่การดาเนินการตามวรรคหนึ่งมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็น
ผู้ออกค่าใช้จ่ายตามจานวนที่ได้จ่ายจริง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ข้อนี้เป็นบทเริ่มต้นของหลักการสาคัญ
ของร่างประกาศฉบับนี้ โดยที่มาตรา 41 เป็นการดาเนินการสืบเนื่องจากการที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ได้ใช้อานาจตามมาตรา 40 กล่าวคือ เมื่อรัฐมนตรีได้ประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจัก รเป็น
เขตติดโรค เช่น สถานการณ์ที่ผ่านมา มี MERS หรือ Ebola ระบาดอยู่ที่ไนจีเรีย แล้วมีการประกาศเขตติดโรค
เมื่อได้มีการประกาศแล้ว ใครก็ตามที่เดินทางมาจากเขตติดโรคนั้น ถ้าเกิดเหตุใดเหตุหนึ่ง เช่น ผู้ที่เดินทางเป็น
หรือมีเหตุสงสัยว่าเป็น โรคติดต่ออันตราย หรือคนหรือสัตว์มีเหตุสงสัยว่าเป็นสิ่งติดโรค เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อสามารถใช้อานาจตาม (1) - (4) ได้ และเมื่อมีการใช้อานาจดังกล่ าวแล้ ว เจ้าของพาหนะหรือ
ผู้ควบคุมพาหนะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามข้อ 3 ได้แก่
(1) ค่าขนส่งในการนาผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นไปแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือรับการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค
(2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
(3) ค่าตรวจในทางการแพทย์
(4) ค่ารักษาพยาบาล
(5) ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู
(6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการดาเนินการตาม (1) - (5)
นายพิสิษฐ์ วงศ์เ ธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ข้อ 4 เป็นเรื่อง
ประเภทของค่าใช้จ่ายที่จะต้องชาระใช่ หรือไม่ เพราะเมื่อพิจารณาจากข้อ 3 แล้ว เห็นว่ามีสิ่งที่ต้องดาเนินการ
ทั้งเรื่องคน สัตว์ สิ่งของ แต่พอดูข้อ 4 เรื่องคนมีอนุมาตราใดบ้าง และถ้าเป็นเรื่องเลี้ยงดูตามข้อ 4 (5) น่าจะ
หมายถึงเลี้ยงดูสัตว์ใช่หรือไม่ เพราะคาว่า”เลี้ยงดู” จะไม่ใช้ในกรณีที่เป็นการกระทาต่อคน
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า
เพื่อตอบคาถามของท่านผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอยกตัวอย่างกรณีที่นาคนขับรถแท็กซี่
ที่สัมผัสผู้ป่วย MERS มากักกัน ก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร ซึ่งก็อยู่ในคาจากัดความของคาว่า “ค่าใช้จ่าย
ในการเลี้ยงดู”
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า โดยตั้งแต่ในชั้นร่างกฎหมายนั้น คาว่า
“การเลี้ยงดู” จะมีความหมายเดียวกันกับที่ทางผู้แทนสานักระบาดวิทยาชี้แจง คือหมายถึงการเลี้ยงดูคนที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคที่ต้องใช้มาตรการตามกฎหมายมาดาเนินการ เช่น ค่าอาหาร ค่าน้า ค่าที่พัก
แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนอาจจะมีการปรับแก้ไขถ้อยคาได้
นายวชิ ร รั ก ขิ ต ตธรรม ผู้ แ ทนกรมบั ญ ชี ก ลาง กล่ า วว่ า ในส่ ว นของกระทรวงการคลั ง ถ้ า เป็ น
ค่าอาหารก็จะใช้คาตรง ๆ ไปเลยว่า “ค่าอาหาร” เช่น ค่าอาหารของผู้รับการฝึกอบรม หรือถ้าเป็นค่าเดินทาง
จะใช้คาว่า“เบี้ยเลี้ยงเดินทาง” เป็นต้น ทั้งนี้ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า รายการค่าใช้จ่ายตามข้อ 4 นี้เป็นรายการ
ค่าใช้จ่ายเดิมทีเ่ คยมีอยู่แล้วหรือว่ากาหนดขึ้นมาใหม่

ร้อยตารวจเอก …

๑๑
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาต ผู้อ านวยการส านั ก โรคติ ดต่ อทั่ วไป กล่ า วว่ า รายการ
เหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งมีอยู่ก่อนหน้านี้ แต่ว่าไม่สามารถหาที่เบิกได้ ที่ผ่านมาต้องใช้งบประมาณอื่นๆ
งบพิ เ ศษอื่ น ๆ หรื อ เงิ น นอกงบประมาณอื่ น ๆ เข้ า มาจุ น เจื อ ยกตั ว อย่ า งค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาล
ชาวต่างชาติก็ต้องใช้เงินสวัสดิการหรือเงินนอกงบประมาณอื่นๆ หรือยาหมวดอื่นๆ ในการดูแล
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า
ในเรื่องนี้ ค่าใช้จ่ายที่เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะต้องรับผิดชอบหมายถึงเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิด กับ
ผู้ป่วยที่แสดงอาการเท่านั้นใช่หรือไม่ หรือหมายความรวมถึงผู้สัมผัสโรคด้วย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าจะกาหนดให้คา
ว่า “มีเหตุสงสัยว่าป่วย” มีขอบเขตมากน้อยเพียงใด เพราะกรณีของผู้ที่ป่วยมีความชัดเจนอยู่แล้ว แต่คาว่า
“ผู้มีเหตุสงสัยว่าป่วย” ขึ้นอยู่กับทางวิชาการว่าจะให้มีความหมายกว้างเพียงใด เพราะในทางกฎหมายมองว่า
เพื่อให้เกิดความครอบคลุม กรณีผู้ที่สัมผัสโรคหรือมาจากเขตติดโรคนั้น สามารถสันนิษฐานได้ว่ามีเหตุสงสัยว่า
ป่วยได้อยู่แล้ว
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า
อีกประเด็นหนึ่งคือ ในทางปฏิบัติบางครั้งชาวต่างชาติไม่ยิน ยอมที่จะเข้ามารับการรักษาที่ โรงพยาบาลของ
รัฐบาล จะเข้ารับการรักษาแต่ในโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็จะแตกต่างจากผู้ที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งอาจเป็นภาระให้แก่เจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะเกินความจาเป็น
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
กล่าวว่า ในกรณีที่ด่านท่าอากาศยาน ผู้ให้บริการสายการบินบางรายจะมี Contact กับโรงพยาบาลอยู่แล้ว
เมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น สายการบินเหล่านั้นก็จะส่งผู้โดยสารไปที่โรงพยาบาลที่ตนเองมี Contact ไว้ แต่ถ้าเป็น
กรณีโรคติดต่ออันตราย สายการบินจะแจ้งผู้โดยสารว่าจะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลตามที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่ างประเทศกาหนด เช่ น สถาบั น บ าราศนราดู ร เป็ นต้ น ซึ่ง เขาจะยิ นยอมให้ เ ราด าเนิน การทั้ ง หมด
ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการแยกกัก สายการบินจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้ อ านวยการส านั ก โรคติ ด ต่ อ ทั่ ว ไป กล่ า วว่ า ปั ญ หา
ที่เกิดขึ้นตามที่ผู้แทนสานักระบาดวิทยากล่าวคือ ผู้เดินทางไม่ยินยอมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ
ซึ่งเมื่อเขาไปโรงพยาบาลเอกชน Rate จะเป็นคนละ Rate กัน
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อ ทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
กล่าวว่า ในกรณีที่เป็นโรคติดต่ออันตราย เช่น Ebola ส่วนใหญ่โรงพยาบาลเอกชนจะไม่รับ สายการบินเลย
ประสานให้ กรมควบคุม โรคเป็ น ผู้ ด าเนิ นการให้ และจะมีก ารแจ้งผู้ โ ดยสารว่ากรณีนี้เป็นกรณี เฉพาะจริง ๆ
และผู้โดยสารส่วนใหญ่จะยินยอม
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป สอบถามว่า ในกรณี
อย่างนี้จะมีการกาหนด Rate ไว้หรือไม่ เนื่องจากในอนาคตหากโรงพยาบาลเอกชนยอมให้การรักษาผู้ป่วย
เหล่ านั้น หรื อมีกฎหมายบังคับให้โรงพยาบาลเอกชนต้องยอมให้การรักษาผู้ป่ว ยเหล่านั้น แล้ วค่าใช้จ่ายที่
สายการบินต้องรับผิดชอบนั้นจะสูงมาก
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ขอยกตัวอย่าง
จากสถานการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้น กรณีของโรคเมอร์ส ที่มีคนที่สงสัยว่าเป็นโรคเมอร์สอยู่สามราย หมอเป็นคน
ลงไปสอบสวนโรคเองทั้งหมด สองรายแรกอยู่ที่โ รงพยาบาลบารุงราษฎร์ ส่ วนอีกหนึ่งรายอยู่ที่โรงพยาบาล
กรุ งเทพ และคนที่สงสั ยว่าเป็ นโรคเมอร์ สมีลู กชายมาดูแล ซึ่งลู กชายของเขาได้ไปเยี่ยมเพื่อนที่เป็น คนชาติ
เดียวกัน ...

๑๒
เดียวกันอีกห้องหนึ่งในโรงพยาบาลเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราถือว่าคนที่อยู่อีกห้องหนึ่งเป็นผู้สัมผัสโรคด้วย
ซึ่งคนนี้ไม่ได้เดินทางมากับสายการบินแต่เข้าอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนอยู่แล้ว พอเราจะให้เขาถูกกักกันเขา
โวยวายมาก ซึ่งถ้าให้เขาถูกกักกันในโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ ผู้ที่ถูกกักกันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมาก แต่ถ้าให้ไป
กักกันที่โรงพยาบาลของรัฐ ในส่วนนี้จะเป็นปัญหา
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ถ้าดูมาตรการทางกฎหมาย โดยแยกเรื่อง
ค่าใช้จ่ายว่าจะไปเก็บที่ใคร มาตรา 41 มุ่งใช้เฉพาะตัวเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่พาคนเข้ามาในประเทศ
คนที่ไม่ได้มากับพาหนะนั้นก็ไม่อยู่ในข่ายที่จะไปเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนั้นได้
แต่มาตรการทางกฎหมายยังจาเป็นต้องใช้กับเขาเพราะเขาไปสัมผัสโรคแล้ว จาเป็นต้องกักกัน แต่จะกักโดยใคร
ต้องย้อนไปใช้อานาจตามมาตรา 34 คือกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ไปพบคนที่เป็นหรือมีเหตุ
สงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด โดยใช้อานาจตามที่เห็นสมควรด้วยวิธีการตั้งแต่แยกกัก กักกัน
รักษาหรือคุ้มไว้สังเกต แต่ในมาตรา 34 ไม่ได้ระบุว่าคนที่ถูกเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดาเนินการทางแพทย์
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใครเป็นคนดาเนินการ โดยหลักถ้าเราไม่ได้เขียนไว้ว่าผู้ที่อยู่ภายใต้กฎหมายผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย ก็ต้องเป็นรัฐที่รับผิดชอบในส่วนนี้ไป
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป สอบถามว่า ถ้าเป็นกรณี
อย่างนี้ ทางเราสามารถไปเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับทางสายการบินอีกทีหนึ่งได้หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ แต่ถ้า
เป็นกลุ่มผู้เดินทางมากับเครื่องบินสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ อย่างที่ท่านอาจารย์พจมานยกตัวอย่าง คือเขา
อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ ว แต่ไปเยี่ยมเพื่อนซึ่งเป็นการเยี่ยมไม่ถูกวิธีจึงทาให้ตัว เขาเข้าข่ายเป็นผู้สัมผัสโรค
ซึง่ เขาไม่ได้เดินทางมากับเครื่องบินลานั้น เมื่อเขาเป็นผู้สัมผัสโรคจึงทาให้ถูกกักตัวไว้ดูอาการ
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป สอบถามต่อว่า อย่างกรณี
case 1 case 2 และ case 3 ที่มากับเครื่องบินตามที่ ท่านอาจารย์พจมานยกตัวอย่าง ใน case ลักษณะนี้
สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ใช่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป สอบถามว่า ตอนที่มี
case ที่ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลเอกชน ตอนต้นที่ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเอกชนจนมาถึง case นี้
ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสายการบิน รวมถึงคนที่มากับเครื่องบินลานั้นที่นั่งอยู่สองแถวหน้าสองแถวหลังของ
ผู้ป่วย สายการบินเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดใช่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ใช่ค่ะ เพราะกฎหมายกาหนดไว้ว่า “มี
เหตุสงสัยว่าป่วย” และโรคติดต่ออันตรายมี 12 โรค ซึ่งถ้าใครติดโรคดังกล่าวก็มี โอกาสเสียชีวิตสูง ดังนั้น
ต้ อ งสั น นิ ษ ฐานไว้ ก่ อ นเพื่ อ ที่ จ ะได้ ล ดการสู ญ เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพี ย งแต่ ว่ า อั ต ราค่ า รั ก ษาพยาบาลของแต่ ล ะ
โรงพยาบาลไม่เท่ากันและระยะเวลาการรักษาของแต่ละโรคก็ไม่เท่ากัน
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ปัญหาคือไม่มีการ
กาหนดราคากลาง ซึง่ ถ้าเราผลักให้เป็นภาระของเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ แล้วเราจะมีการกาหนด
เพดานขั้นสูงที่เขาจะต้องจ่ายเท่าใดหรือไม่ ในสถิติที่ผ่านมาเราเคยเรียกเก็บหรือไม่ และในกรณีที่เรียกเก็บไม่ได้
เราจ่ายไปเท่าใด เราจ่ายอย่างไร มีใบเสร็จหรือไม่ ซึ่งถ้านาเอาข้อเท็จจริงที่เราเคยจ่ายไปมาเขียนเป็นบรรทัด
ฐานในการกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายน่าจะดีกว่า
ร้อยตารวจเอก ...

๑๓
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป สอบถามว่า ผู้เรียกร้อง
หรือผู้ฟ้องร้องคือกรมควบคุมโรคซึง่ เป็นผู้ดาเนินการตามอนุบัญญัติฉบับนี้ใช่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ปลายทางต้องเป็นกรมควบคุมโรค
แต่ตอนนี้เราติดตรงประเด็น ของค่าใช้จ่ ายที่เกิดขึ้น ตาม (1) - (6) นี้ว่าเพียงพอหรือไม่ และอย่างที่ผู้แทน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความเห็นไว้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีการกาหนดราคากลางไว้ เมื่อเรากาหนดให้
เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ ซึ่งเมื่อพิจารณาค่ารักษาพยาบาลในการรักษา
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแล้ว ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนั้นเป็น เงินจานวนมาก ซึ่งอาจเป็นภาระ
เกินสมควรหรือไม่
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
กล่าวว่า เคยสอบถามทางการบินไทยตอนที่โรคซาร์สระบาดว่าทาไมเขาถึงไม่เลิกเที่ยวบินที่ฮ่องกง แต่สายการบินอื่น
พอรู้ว่าเป็นเขตติดโรค เขาก็เลิกเที่ยวบินเยอะมาก การบินไทยบอกว่าคนที่จะบินจากฮ่องกงเข้ามาที่เมืองไทย
เขาจะบวกประกันเพิ่มเข้าไปเลย และมีอีกประเด็นที่สงสัยคือ ข้อ 4 ล้อตามข้อ 3 แต่ข้อ 4 ส่วนใหญ่พูดถึง
เรื่ อ งของบุ ค คล แต่ ต ามข้ อ 3 มี เ รื่ อ งของสั ต ว์ กั บ สิ่ ง ของด้ ว ย ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ สั ต ว์ และสิ่ ง ของยั ง ไม่ มี
ความชัดเจน
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป สอบถามว่า ตามที่
ท่านอาจารย์พจมานยกตัวอย่างว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคเมอร์สเข้ามาในประเทศ 3 ราย ถ้ามีรายที่ 4 เข้ามาด้วย
เหตุสงสัยว่าเป็นโรคเมอร์ส เมื่อทาทุกอย่างตามมาตรการแล้วปรากฏว่าไม่ได้เป็นโรคเมอร์สและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
กับการดาเนินการทางแพทย์นั้นเขาไม่มีเงินจ่าย ในลักษณะนี้ทางสายการบินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ใช่หรือไม่
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่ าวว่า อาจใช้หลักเหมือน
กรมบัญชีกลาง โดยการหักสัดส่วนคือ ถ้าเก็บได้ไม่เต็มร้อย ส่วนนี้ออกร้อยละ 75 ส่วนนั้นออกร้อยละ 25
ต้องมีความยุติธรรมในการจัดเก็บ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ถ้าดูข้อกฎหมายจะเห็นว่าฐานอานาจ
ตามกฎหมายเปิดช่องให้ เราอยู่แล้ ว เพราะเพียงแค่มีเหตุส งสั ยก็ส ามารถใช้มาตรการทางกฎหมายได้แล้ ว
ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายพิเศษที่ให้จัดการกับโรคติดต่ออันตรายกับโรคระบาด เพราะถ้าโรคแพร่ออกไปจะ
ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ความมั่น คงของประเทศ และการท่อ งเที่ยว จึงเป็นมาตรการพิเศษที่ให้ เราใช้
มาตรการหลายๆ อย่างได้ แต่สุดท้ายก็ต้องมาชั่ง น้าหนัก ดังนั้น เราต้องมาช่วยกันกาหนดกรอบว่า “ผู้ที่มีเหตุ
สงสัย” จะให้มีความหมายกว้างแค่ไหน และกาหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติงาน
นายสัตวแพทย์จักรกริศน์ ไกรสน ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ถ้าเป็นเรื่องของสัตว์ ตามกฎหมายของ
กรมปศุสัตว์ถ้ามีผู้นาสัตว์เข้า มาในประเทศ ผู้ที่จะเสียค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์จะเป็นเจ้าของสัตว์ และสัตว์ที่
เข้ามาต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของประเทศไทย เช่น ในกรณีโรคพิษสุนัขบ้า เขาต้องมีเอกสารยืนยันมาก่อนแล้ว
ถึงจะเข้ามาในประเทศได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายที่กาหนดไว้ในข้อ 4 (1) - (6)
ในทางปฏิบัติจริงๆ มีค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากนี้หรือไม่ที่ควรนามาเขียนไว้ในร่างอนุบัญญัติฉบับนี้ ไม่ว่า จะ
เกี่ยวกับคน สัตว์ หรือสิ่งของ
แพทย์หญิง ...

๑๔
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า เท่าที่ได้
ยินมาน่าจะเป็นค่าอินเตอร์เน็ตหรือค่าล่าม
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ไม่ควรนาค่าใช้จ่ายตาม
ความชอบของแต่ละคนมากาหนดไว้ เพราะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจัย 4
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ถ้าตัวคนที่
เป็นโรคไม่น่าเป็นปัญหาเพราะเขามีอาการ แต่ถ้าเอาตัวคนที่ไม่มีอาการแต่สงสัยว่าเป็นโรคมากักอาจเป็นภาระ
ของโรงพยาบาล จึงต้องใช้วิธีการให้เหตุผลว่าอย่างไร
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย สอบถามว่า กรณี โรคติดเชื้อไวรั สอีโบลา
มีระยะเวลาในการการกักตัวประมาณกี่วัน
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป ชี้แจงว่า 21 วัน
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา ชี้แจงต่อว่า ถ้ายืนยันจริงๆ ต้อง 21 วัน
แต่ของเราไม่ใช่ case ยืนยัน อย่างเช่นโรคเมอร์ส ถ้าเป็นผู้สัมผัสกับ case ที่ยืนยันแล้วว่าเป็นโรคเมอร์ส
เรากักตัวไว้ 14 วัน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เราตีความว่าคนที่มีเหตุสงสัยคือคนที่ยัง
ไม่ปรากฏอาการแต่อยู่ในข่ายระยะติดต่อของโรคจึงจาเป็นต้องกักเขาไว้เพื่อป้องกันควบคุมโรค แต่ฝั่งคนที่ถูกกัก
จะมองว่าเขาไม่เป็นอะไรเลยแล้วให้เขามาอยู่เฉยๆ ในห้องตั้ง 14 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง จึงต้องมีสิ่งอานวย
ความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์ ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สามารถอยู่ภายใต้
ประกาศฉบับนี้เพื่อไปเรียกเก็บกับเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะได้หรือไม่
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป สอบถามว่า นับเฉพาะ
คนที่มากับพาหนะแล้วป่วย แต่ไม่นับคนที่ไม่ได้มากับพาหนะแต่ติดโรคกับคนที่มากับพาหนะใช่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า นับเฉพาะคนที่มากับพาหนะนั้นๆ
และเข้าเกณฑ์ของกฎหมายว่าเขาป่วยหรือมีเหตุสงสัยว่าป่วย ถึงจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เราดาเนินการกับเขาได้
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ถ้าเป็นคน
ที่มากับสายการบิน ค่าใช้จ่ายไม่น่าเกิดขึ้นเยอะ หมายความว่ามีเฉพาะ case แรกที่มากับเครื่อง แต่การแพร่
ให้ case อื่นเท่าทีเ่ ห็นยังไม่พบว่ามีการแพร่บนเครื่อง
ร้ อ ยต ารวจเอกนายแพทย์ รุ่ ง เรื อ ง กิ จ ผาติ ผู้ อ านวยการส านั ก โรคติ ด ต่ อ ทั่ ว ไป กล่ า วว่ า
ขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพ เช่น นาย ก เดินทางมาโดยเครื่องบินไปแพร่โรคให้นาย ข ซึ่งนาย ข ไม่ได้มากับ
เครื่องบิน นาย ข ติดโรคจากนาย ก ค่าใช้จ่ายที่เกิดกับนาย ข เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไม่ต้อง
รับผิดชอบ แต่ถ้านาย ก นั่งอยู่บนเครื่องบินและคนที่นั่งอยู่รอบๆ นาย ก สองแถวหน้าสองแถวหลังป่วยหมดเลย
และต้องไปตามคนที่นั่งอยู่รอบๆ อีกสองสามแถวเพื่อนาตัวมาคุมไว้สังเกต ค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากคนกลุ่มนี้เจ้าของ
พาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นคนรับผิดชอบใช่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถูกต้องค่ะ เพราะเขามากับพาหนะนั้น
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง สอบถามว่า ได้มีการศึกษากรณีของต่างประเทศหรือไม่ว่า
ในการเก็ บค่ าใช้ จ่ าย ต่ างประเทศคิ ดอย่ างไร หรื อมี ค่ าใช้ จ่ ายอะไรบ้ างที่ หน่ วยงานต้ องรั บผิ ดชอบไปก่ อน
เพราะค่าใช้จ่าย ...

๑๕
เพราะค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่น ค่าอินเตอร์เน็ต ผมมองว่าเป็นความชอบของแต่ละคน ซึ่งทางบริษัทสายการบินหรือ
บริษัทประกันพยายามตัดในส่วนนี้ออกไป เขาต้องจ่ายเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรือ
การตรวจรักษาเท่านั้น ดังนั้น ถ้าไปกาหนดค่าใช้จ่ายพวกนี้ไว้ มองว่าอาจทาไม่ได้ สุดท้ายแล้วจะเป็นภาระของ
หน่วยงาน
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า เห็นด้วย
เพราะค่าใช้จ่ายหลักๆ จะเป็นสิ่งอานวยความสะดวกในเวลาที่เอาคนมากัก ตัวซึ่งรัฐต้องจัดหาหรือจัดมีไว้ให้
เพราะว่าเวลามีโรคติดต่อเข้า มาก็จะเหมือนเป็นภาวะฉุกเฉินของประเทศ แต่เวลาเก็บค่าใช้จ่ายต้องเป็นอีก
ส่วนหนึ่ง ซึ่งเราต้องเตรี ยมงบประมาณไว้ ส่ วนการศึกษาว่า ต่างประเทศเขาทาอย่างไร จะมีหลายรูปแบบ
บางรูปแบบเป็นงบสวัสดิการ บางรูปแบบเป็นประกัน
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
กล่ า วว่ า ที่ กั ง วลคื อ ตามข้ อ 4 ที่ ล้ อ มาจากข้ อ 3 เรื่ อ งวั ต ถุ สิ่ ง ของ ถ้ า วั ต ถุ สิ่ ง ของนั้ น ตกไปถึ ง ศุ ล กากร
ทางศุล กากรจะไม่ได้จัดการ ตรงนี้ ส ายการบินต้องไปจัดการซึ่งเราไม่ได้เขียนไว้ในนี้ และตรงที่ข้อ 4 (1)
ค่าขนส่ง ผมเข้าใจว่าเฉพาะค่าขนส่ง แต่เมื่อเครื่องบินลงจอดจะต้องมีการดาเนินการหลังจากนั้น ยกตัวอย่ าง
เช่น การทาความสะอาด แม้กระทั่ งเมื่อไปที่ห้องแยกกักที่เป็นของหน่วยงานหรือของท่า สายการบินหรือเจ้าของ
พื้นที่ต้องดาเนินการ เพราะถ้ามีการพาผู้ที่ป่วยหรือมีเหตุสงสัยว่าป่วยเข้าไปสถานที่ดังกล่าว พื้นที่ตรงนั้นจะมี
การปนเปื้อนของเชื้อโรค เมื่อมีการปนเปื้อนแล้ว สายการบินหรือเจ้าของพื้นที่จะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากการดาเนินการนั้น ซึ่งตรงนี้ไม่ได้เขียนไว้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้าเห็นว่าตามข้อ 4 (1) - (6) ยังไม่
ครอบคลุม ให้เสนอเพิ่มเติมขึ้นมาได้ เพื่อให้ทางคณะอนุกรรมการช่วยกันพิจารณาเพิ่มเติมหรือคิดคาที่ตรงกับ
ประเด็นว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามข้อ 3 มีอะไรบ้าง อยากทราบว่าในทางปฏิบัติจริง เช่น ถ้าผู้โดยสารที่เป็น
โรคเมอร์สเข้ามาในประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
กล่ าวว่ า ยกตั ว อย่ า งเช่ น กรณี มีผู้ โ ดยสารที่ส งสั ย ว่า เป็ น โรคเมอร์ สเข้ ามาในประเทศ เจ้ าของพาหนะหรื อ
สายการบินเป็นคนทาความสะอาดทั้งหมดและมีเกณฑ์มาตรฐานในการทาความสะอาด ส่วนที่เป็นสิ่งของทาง
ศุลกากรไม่รับ ดาเนินการเขาจะผลักให้ส ายการบินดาเนินการโดยใช้อานาจของศุลกากร แต่ถ้ามีกฎหมาย
ของเรา จะท าให้ การด าเนิ นการรวดเร็ ว ขึ้ น โดยปกติ ถ้ า ของทุ ก อย่ า งยั ง ไม่ พ้ น สนามบิ น สายการบิ น เป็ น
ผู้รับผิดชอบทั้งหมดเลย
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ประเด็น
ที่ผู้ แทนด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้ ความเห็นนั้น เป็นการมองตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรค
แต่ตามอนุบัญญัติฉบับนี้เราคุยเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมองตรงนี้ โดยดูตั้งแต่
เรื่องของตัวคน ตัวก่อโรค และสิ่งแวดล้อม ในส่วนนี้เป็นมาตรการควบคุมโรคในสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ตัวเครื่องบิน
ทางผ่ าน สนามบิ น การท าความสะอาด มาตรการต่างๆ แล้ ว การควบคุมในส่ ว นอื่นๆ ตามมาตรฐานของ
สนามบินจะเพิ่มเข้าไปอีกหรือไม่ แต่ข้อพิจารณาของอนุบัญญัติฉบั บนี้คือเรื่องค่าใช้จ่ายในการป้องกันควบคุม
โรคและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ขึ้นอยู่กับว่าจะมองเพิ่มไปจากนี้หรือไม่
นางสาว …

๑๖
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ าวว่า ในทางปฏิบัติ ค่าใช้จ่ายตามข้อ 4
เราไม่ทราบว่ามีมากกว่านี้หรือไม่ที่สืบเนื่องมาจากข้อ 3 (1) - (4) โดยอาจจะแยกวิธีคิดเหมือนที่ท่านผู้แทน
กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให้ ค วามเห็ น ไว้ โดยตั้ ง ต้ น ว่ า กรณี ข องคนต้ อ งมี ค่ า ใช้ จ่ า ยอะไรบ้ า ง
สัตว์ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง สิ่งของต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า มีข้อสงสัย
ตรงประเด็นที่ทางผู้แทนด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศกล่าวเรื่องการทาความสะอาดเครื่องบิน ว่าจะเข้า
ข้อ 4 (1) หรือไม่ ในเรื่องของการกาจัดความติดโรค คือไม่ใช่การจากัดความติดโรคในคน แต่เป็นการกาจัดความ
ติดโรคในสิ่งแวดล้อม
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
กล่าวว่า ความเข้าใจของผมคือ ค่าขนส่ง ในการนาผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นไปแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต
หรื อรั บการสร้ างเสริ มภู มิคุ้ มกั นโรค แสดงว่ า ลงจากพาหนะแล้ ว เอารถหรือ พาหนะของเราไปรั บ ตรงนี้ คื อ
ค่าใช้จ่ายตามข้อนี้ แต่ค่าใช้จ่ายในการทาความสะอาดบนเครื่องยังไม่ได้ระบุไว้
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า สมมติว่ามีคนติดโรค
เข้ามาอยู่ในเครื่องบิน เครื่องบินลานั้นเข้ามาจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องบินลานั้น ถือว่าเป็นสิ่งของติดโรค
หรือไม่
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา ชี้แจงว่า ถ้าคนนั้น
มีการอาเจียน ไอ หรือจาม แล้วไปโดนผนังเครื่องบิน เครื่องบินจึงจะเป็นสิ่งของที่ติดโรค
นายพิสิษฐ์ วงศ์เ ธี ยรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในเรื่ องของการ
ทาความสะอาดเครื่องบินจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดกับสิ่งของ ซึ่งเรื่องการทาความสะอาดเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องทา
ไม่มีบริษัทของสนามบินหรือบริษัทของเอกชนมาทาการแทนเราใช่หรือไม่
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป ชี้แจงว่า ปกติจะมีบริษัท
ที่รับทาความสะอาดในสนามบินอยู่แล้ว
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
ทางบริษัทจะเรียกเก็บกับทางสนามบินหรือต้องผ่านเรา
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่าย
ในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามปกติทที่ างสนามบินจะต้องจ่ายอยู่แล้ว
นางสาวปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า จับประเด็นได้ว่าตามข้อ 3 (1)
จะรวมทั้งคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และยานพาหนะ ดังนั้น ในข้อ 4 จึงขอเสนอให้เพิ่มคาว่า “ค่าทาลายเชื้อตาม
ข้อ 3 (1) ในคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ยานพาหนะ” เข้าไปแทนที่ข้อ 4 (1) เดิม โดยให้ข้อ 4 (1) เปลี่ยนเป็น
(2) หรือใช้คาว่า “ค่ากาจัดความติดโรค” เนื่องจากข้อ 4 (1) เดิมไม่สอดรับกับข้อ 3 (1)
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในข้อ 4
ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกาจัดความติดโรคเข้าไปด้วยใช่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ประเด็นอยู่ตรงที่ค่าใช้จ่ายนอกจากที่
กาหนดไว้ในข้อ 4 (1) - (5) แล้ว มีค่าใช้จ่ายอื่นอีกหรือไม่ ส่วน (6) เขียนไว้ในกรณีมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มขึ้นมา
แพทย์หญิง …

๑๗
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ในกรณี
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่มีผู้ป่วยบินไปไนจีเรียซึ่งมีอาการหนักมาก เมื่อลงจากเครื่องบิน เก้าอี้ตัวนั้นที่เขานั่งมา
อาจต้องถูกทาลาย ซึ่งในลั กษณะนี้ ไม่ใช่กระบวนการทาความสะอาดปกติ แต่เป็นการกาจัดความติดโรค
ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าเป็นคน น่าจะเป็นเรื่องของการรักษา
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เรื่องการกาจัดความติดโรคต้องทาให้
เข้าใจทั้งหน่วยงานทางสาธารณสุขและที่ไม่ใช่หน่วยงานทางสาธารณสุข จึงขอสอบถามว่า การกาจัดความติดโรค
มุ่งใช้เฉพาะกับวัตถุและสิ่งของหรือใช้กับคนได้ด้วย
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า เข้าใจว่า
คาว่า “กาจัดความติดโรค” เป็นคาทางภาษากฎหมาย เพราะทางวิชาการเราไม่ใช้คาพูดในลักษณะนี้ ถ้าจะรักษา
ก็ใช้คาว่า “รักษา”
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้แจงว่า คาว่า “กาจัด
ความติดโรค” เป็นคาตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับเดิมที่แปลอีกทีหนึ่งว่าสภาพการติดโรค เป็นคาที่ใช้มา
ตั้งแต่รากศัพท์ภาษาอังกฤษเดิมตั้งแต่ยกร่างฉบับเดิม จนมาถึงพระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับนี้ โดยความมุ่งหมาย
คือเรื่องของสภาพการติดโรค สภาพที่มีโรคติดต่อแล้ว
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ถ้าใน
ลักษณะนั้นคงหมายถึงคนด้วยใช่หรือไม่
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้แจงว่า เท่าที่พิจารณา
น่าจะใช้เฉพาะกับสิ่งของ
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป สอบถามว่า เข้าใจว่า
รากศัพท์ของคาว่า “กาจัดความติดโรค”น่าจะหมายความรวมถึงสิ่งแวดล้อมและสิ่งของได้ด้วยใช่หรือไม่
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า หมายความรวมถึง
สิ่งแวดล้อมและสิ่งของแน่นอน
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ปกติการเกิดโรค
จะมีตัวคน ตัวเชื้อโรค สิ่งแวดล้อม การกาจัดความติดโรคน่าจะหมายถึงการควบคุมสิ่งแวดล้อมและตัวเชื้อโรค
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ตามที่ท่านผู้อานวยการ
สานั กโรคติดต่อทั่วไปกล่ าวมานั้ นถูกต้อง แต่ถ้าถามว่ารวมถึงตัวคนด้วยหรือไม่ เห็นว่าไม่ได้หมายความไปถึง
ตัวคนด้วย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เรียนถามท่านผู้แทนกรมปศุสัตว์ว่า
การจัดการกับสัตว์ตามกฎหมายของกรมปศุสัตว์มีการใช้ถ้อยคาแบบไหนบ้าง นอกจากคาว่า “ทาลาย” และมี
มาตรการอย่างอื่นอีกหรือไม่
นายสัตวแพทย์จักรกริศน์ ไกรสน ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ถ้าสัตว์ตัวนั้นได้มีการยืนยันแล้วว่ามี
เชื้อโรคก็จะถูกทาลายเลย กระบวนการทาลายเป็นไปตามขั้นตอน ไม่ได้มีคาพิเศษอะไร
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในกรณีที่สัตว์เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่า
เป็นโรคระบาด ถ้าต้องใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เราต้องกัดจาสัตว์นั้น
เช่ น ไก่ ที่ ป่ ว ยเป็ น โรคไข้ ห วั ด นก ถ้ า เป็ น ภาษากฎหมายจะต้ อ งเขี ย นในส่ ว นนี้ ใ ห้ ส อดรั บ กั น ระหว่ า ง
พระราชบัญญัติ ...

๑๘
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กับพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และคาว่า “ค่าใช้จ่าย
ในการทาลายสัตว์”มีความหมายที่กว้างพอแล้วหรือไม่ หรือจะมีคาอื่นอีกนอกจากคาว่า “ทาลาย”
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้าวัตถุกลายเป็นสิ่งติดโรค เช่น ถ้าเก้าอี้
ที่คนป่วยนั่งมาแล้วอาเจียนใส่เก้าอี้นั้น เราจะดาเนินการอย่างไรกับเก้าอี้ที่เป็นสิ่งของติดโรค
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ถ้าเป็น
สิ่งของที่ทาความสะอาดไม่ได้ก็จะเผาทิ้ง เช่น ที่นอนที่คนป่วยนอน เป็นต้น แต่บางอย่างก็สามารถทาความ
สะอาดได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้าเป็นเรื่องสิ่งของจะใช้ในลักษณะ
ที่ไม่ได้ทาลาย แต่เป็นการทาความสะอาดแล้วนามาใช้ซ้า
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่ าวว่า มีทั้ง
สองส่ ว น ถ้าอัน ไหนท าความสะอาดได้เราก็ทาความสะอาด แต่ บางอย่างทาความสะอาดอย่างไรเชื้อโรค
ก็ไม่หมดก็ต้องทาลาย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้าจะเพิ่มกรณีเรื่องของสัตว์ ขอยกตัวอย่าง
โดยใช้ข้อความต่อไปนี้ “ค่าใช้จ่ายในการทาลายสัตว์ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นพาหนะนาโรค”
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
กล่าวว่า ในกรณีของสัตว์น่าจะเข้ากฎหมายของกรมปศุสัตว์อยู่แล้ว ส่วนเรื่องคนที่ป่วยหรือมีเหตุสงสัยว่าป่วย
ก็ครอบคลุมแล้ว แต่พอเป็นเรื่องสิ่งของนั้นยังไม่มี ขอยกตัวอย่าง กระเป๋าที่มากับคนที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่า
เป็นโรคอีโบลา เมื่อโหลดกระเป๋าไปอยู่ในส่วนที่ศุลกากรเป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อรู้ว่ากระเป๋าดังกล่าวเป็นของคนที่
เป็ น หรื อมีเหตุส งสั ย ว่าเป็ น โรคติดเชื้อไวรัส อีโ บลา ไม่มีใครเอากระเป๋า ไปดาเนินการหรือไม่ก็ ตั้งทิ้งไว้เลย
คนดาเนิ น การบอกให้ ส ายการบิ น ดาเนิ นการ สมมติ ส ายการบินเลี่ ยงโดยบอกว่า บุคคลดังกล่ าวนั้นเข้า มา
ในประเทศแล้ว ไม่เกี่ยวกับสายการบินแล้ว เราจะทาอย่างไร แต่คิดว่ากฎหมายฉบับนี้จะไปบังคับว่าสิ่งของที่มา
กับบุคคลหรือยานพาหนะที่มาจากเขตติดโรคหรือมากับผู้โดยสารที่ป่วยหรือมีเหตุสงสัยว่าป่วย สายการบิน
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้าเรามองให้ครบทุกมุมที่ จะสามารถ
ใช้กฎหมายได้ทั้งสองฉบับ โดยเราสามารถหยิบใช้กฎหมายไหนก่อนก็ได้หรือจะใช้คู่กันก็ได้ ก็อาจต้องเขียน
เผื่อไว้ เพราะถ้าเขียนเฉพาะเรื่องของคน ทั้งที่เรื่องของสัตว์นั้นกฎหมายแม่บทก็ได้ให้อานาจไปถึงถ้าสัตว์ ที่เป็น
หรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นพาหะนาโรค ซึ่งถ้ามาตรการทางกฎหมายของกรมปศุสัตว์ยังไม่มีการดาเนินการ หากเกิด
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น ถ้ า สามารถใช้ ก ฎหมายไหนได้ ก่ อ นก็ ใ ห้ ใ ช้ ก ฎหมายนั้ น จึ ง เห็ น ควรเขี ย น
ให้ครอบคลุมไว้ เพราะกฎหมายเปิดช่องให้ไปถึงสิ่งติดโรคที่เป็นทั้งตัวคน สัตว์ และสิ่งของ
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า เห็นด้ว ย
กับ หลั ก การนี้ แต่ เ รื่ อ งของการท าลายสั ต ว์ บางที อ าจต้ อ งเป็ น เรื่อ งหลั ก วิ ช าการของกรมปศุ สั ต ว์ อี ก ทั้ ง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ให้อานาจในการออกหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ อยู่แล้ว ซึ่งถ้าหากว่า
เรื่ อ งนี้ เ ป็ น ในลั ก ษณะที่ ว่ า เราแจ้ ง ไปทางกรมปศุ สั ต ว์ ใ ห้ ท ราบและให้ ก รมปศุ สั ต ว์ ด าเนิ น การอาจจะได้
คนรับผิดชอบที่ตรงจุดมากกว่า

นางสาว ...

๑๙
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่าวว่า ส่ ว นนั้นเป็นเรื่องว่า ใครจะทา
แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทาลายสัตว์ใครจะเป็นคนจ่าย สมมติว่าเราเขียนไว้ในส่วนนี้ว่าค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจากการทาลายสัตว์ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะต้องเป็นคนรับผิดชอบ แต่ส่วนใครจะเป็นคน
ทาลายอาจเป็นอย่างที่ท่านผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นไว้ โดยเพิ่มอีกข้อหนึ่งว่า ในกรณี
การทาลายสัตว์ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะต้องประสานหรือ
ขอความร่วมมือไปยังผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เพื่อดาเนินการตามวิธีการ
หรือหลักเกณฑ์ของกฎหมายนั้น เพราะในส่วนนี้เป็นประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย ถ้าค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการทาลายสัตว์
ที่มากับเครื่องบิน ถึงแม้จะไปใช้มาตรการของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 แต่ถ้าพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสั ตว์ พ.ศ. 2558 ไม่ได้กาหนดไว้ว่าใครเป็นคนรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อาจเป็นภาระของ
กรมปศุสัตว์ที่ต้องมาเสียค่าเครื่องไม้เครื่องมือในการจัดการหรือทาลายสัตว์หรือไม่
นายสั ตวแพทย์จั กรกริ ศน์ ไกรสน ผู้ แทนกรมปศุสั ตว์ กล่ าวว่า ถ้า ยืน ยัน แล้ ว ว่า ต้อ งทาลายสั ต ว์
เจ้าของสัตว์ต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า จากประเด็น
ที่ท่านผู้แทนกรมปศุสัตว์พูดเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พูดถึงโรคติดต่ออันตราย
12 โรค แต่พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จะเปิดกว้างในเรื่องของโรคซึ่งจะหมายความรวมถึง 12
โรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ด้วยหรือไม่ หรือว่าโรคอะไรก็ได้
นายสัตวแพทย์จักรกริศน์ ไกรสน ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามกฎหมายโรคระบาดสัตว์จะมีการ
ประกาศชื่อโรคไว้อยู่แล้ว
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า โรคระบาด
สัตว์ที่มีการประกาศอาจไม่ครอบคลุมโรคติดต่ออันตราย 12 โรคใช่หรือไม่ กรณีของโรคเมอร์สที่ไม่ได้มีการ
ประกาศตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ถ้าเรามีไว้ในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
อาจทาให้ดูครอบคลุมมากขึ้นหรือไม่
นายสัตวแพทย์จักรกริศน์ ไกรสน ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ชี้แจงว่า โรคติดต่ออันตรายบางโรคก็ไม่มีการ
ประกาศตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างประกาศนี้มีฐานอานาจมาจาก
มาตรา 41 ซึง่ มาตรา 41 มีฐานมาจากมาตรา 40 อีกที และมาตรา 40 ก็มีฐานมาจากมาตรา 8 คือรัฐมนตรี
ต้องใช้อานาจตามมาตรา 8 ในการประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด โรคติดต่ออันตรายตอนนี้
มี 12 โรค คือต้องเฉพาะกลุ่ม 12 โรคนี้เท่านั้น หรือเป็นเขตติดโรคระบาดที่รัฐมนตรีอาศัยอานาจตามมาตรา
8 ประกาศให้โรคใดโรคหนึ่งที่ไม่ใช่โรคติ ดต่ออันตรายเป็นโรคระบาด เช่น Zika ไม่ใช่โรคติดต่ออันตราย
แต่เห็นว่าสถานการณ์ในต่างประเทศรุ นแรงขึ้น จึงประกาศให้ต่างประเทศเป็นเขตติดโรค จึง จะใช้อานาจ
ตามมาตรา 40 และเชื่อมมามาตรา 41 ได้ แต่ทั้งนี้ก็มีการทับซ้อนหรือเหลื่อมกัน ของโรคตามกฎหมายของ
กรมปศุสัตว์กับของเรา ที่ไม่สามารถใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาช่วยเรา
ควบคุมสัตว์ที่มาจากเขตติดโรคบางประเทศได้ เพราะว่าตอนนี้ชื่อโรคตามกฎหมายทั้งสองฉบับยังไม่ตรงกัน

นายปรีชาพล ...

๒๐
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
สอบถามว่า ถ้ าโรคนั้ น ๆ กระทรวงสาธารณสุ ข มี การประกาศแล้ ว แต่ กรมปศุสั ตว์ ยัง ไม่ ได้ มีก ารประกาศ
ถ้าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านฯ ชี้ว่าโรคนี้สมควรดาเนินการลักษณะนี้อยู่ในอานาจของเขาหรือไม่
เช่น ผมไปชี้ช่องว่าโรคเมอร์สนี้คุณต้องไปกาจัดสัตว์ ถ้าเขาบอกว่าโรคเมอร์สยัง ไม่เป็นโรคระบาดตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ผมมีอานาจกาจัดสัตว์ได้หรือไม่
นายสัตวแพทย์จักรกริศน์ ไกรสน ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ในแทบแอฟริกา ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ไม่มีการประกาศชื่อโรคอีโบลา แต่ได้มี
หนั ง สื อ จากกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ร ะบุ เ ลยว่ า สั ต ว์ ทุ ก ชนิ ด ที่ น าเข้ า จากเขตติ ด โรคติ ดเชื้ อไวรั สอี โ บลานี้
ห้ามนาเข้ามาในประเทศ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า แต่ประเด็นคือถ้าไม่ใช่โรคติดต่อ
อันตราย แต่เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งมี 57 โรค โดยใน 57 โรคนี้อาจมีโรคใดโรคหนึ่งที่มีการประกาศเป็น
โรคระบาดบางช่วงและอาจถูกยกเลิกไป เพราะจะไม่มีการประกาศโรคระบาดแขวนไว้เหมือนโรคติดต่ออันตราย
เมื่อหมดสถานการณ์ร ะบาดเราก็ย กเลิ กประกาศ ซึ่งเห็ นช่องว่างระหว่างโรคที่อยู่ ในความรับผิ ดชอบของ
กรมควบคุมโรคและกรมปศุสัตว์ที่ไม่ตรงกัน อาจทาให้ใช้มาตรการทางกฎหมายได้ไม่ครบ
นายสัตวแพทย์จักรกริศน์ ไกรสน ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า อาจจะคล้ายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ที่มีการแจ้งไปที่กรมปศุสัตว์ แล้วกรมปศุสัตว์จะได้แจ้งไปที่ด่านฯ อีกทีหนึ่งว่าในตอนนี้มีโรคอะไรเกิดขึ้น หรือ
ถ้ามีสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจะให้ดาเนินการอะไร
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
กล่าวว่า โดยปกติถ้ากระทรวงสาธารณสุขแจ้งไปที่กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์จะดาเนินการ โดยด่านควบคุมโรค
เรามองว่าถ้าเกี่ยวกับสัตว์ เช่น การกักกันสัตว์ อย่างไรก็ต้องเป็นบทบาทของกรมปศุสัตว์
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ต้องกับมาประเด็นที่ว่าการแจ้งนั้น
ที่กรมควบคุมโรคหรือกระทรวงสาธารณสุขแจ้งเพราะโรคนั้นเป็นโรคติดต่ออันตราย
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
สอบถามว่า ทั้งโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาด เราต้องแจ้งกรมปศุสัตว์อยู่แล้วหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ไม่ใช่ค่ะ ถ้าไม่ใช่กลุ่มที่เราต้องใช้มาตรการ
ทางกฎหมายตามพระราชบั ญญั ติโ รคติด ต่อ พ.ศ. 2558 กล่ า วคื อ ถ้า ไม่ ใช่ กลุ่ มโรคติ ดต่ ออั นตรายหรื อ
โรคระบาดกรมควบคุมโรคก็จะไม่ใช้มาตรการทางกฎหมาย ก็จะให้กรมปศุสัตว์ทา ถ้าจะแจ้งคือแจ้ง เพื่อขอ
ความร่วมมือ ไม่ใช่แจ้งเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายที่กาหนดว่า สามารถไปกักหรือทาลาย การแจ้งมี 2 แบบ
เวลาเราแจ้งพื้นที่คือ แจ้งในลักษณะขอความร่วมมือหรือแจ้งให้บังคับใช้กฎหมาย อย่างโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
เป็นโรคติดต่ออันตราย จึงใช้มาตรการเข้มข้นทั้งสองกฎหมายเพื่อไม่ให้โรคเข้ามาในประเทศ แต่ถ้าเป็นโรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกาซึ่งเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง มาตรการคือเป็นการขอความร่วมมือที่ต้องใช้มาตรการที่เบาลงมา ไม่ใช่ว่า
เราแจ้งไปทุกเรื่องแล้วเขาสามารถใช้อานาจตามกฎหมายอย่างเข้มข้นได้ทุกเรื่อง คือต้องดูบริบทของแต่เรื่องอีกที
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอว่า ตามข้อ 4
ให้เพิ่มค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดาเนินการเกี่ยวกับการกาจัดโรคเข้าไปด้วย
นางสาว …

๒๑
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า เรื่องค่าใช้จ่าย
ถ้าสามารถแยกรายละเอียดออกมาได้จะดีต่อผู้ปฏิบัติงานมากกว่า
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอว่า ผู้แทน
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศน่าจะเจอปัญหาในส่วนนี้ จึงขอให้เสนอมาว่าที่ด่านมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
กล่ าวว่า ถ้าเป็ น พาหนะ ปกติจ ะมี ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทาความสะอาดยานพาหนะซึ่งมีการทา TOR
กับทางบริษัท แต่เมื่อมีภาวะที่มีโรคระบาดเกิดขึ้น ทางบริษัทที่ทา TOR เขาจะไม่รับผิดชอบตรงนี้ ซึ่งจะทาให้
เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมขึ้น หรือแม้กระทั้งสายการบินบางสายการบินไม่ได้ทา outsource หรือทา TOR
กับ บริ ษัท สายการบิ น ดาเนิน การเอง ซึ่งในภาวะปกติ เขาใช้น้ายาธรรมดาในการทาความสะอาด แต่ถ้ามี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น เขาต้องใช้น้ายาหรือทาความสะอาดในลักษณะที่พิเศษเพิ่มขึ้น ซึ่งเขา
จะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้ ส่วนจุดที่กักกันหรือแยกกัก เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะควรเป็นผู้ดาเนินการ
เช่น บุคคลคนนั้นป่วยแล้วมีการพาไปห้องแยกกัก และเมื่อมีรถ refer มารับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล ห้องที่ใช้
แยกกักไม่มีใครทาความสะอาด ในส่วนนี้ควรจะเป็นภาระของเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะทาความ
สะอาดห้องดังกล่าว
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอให้เพิ่มข้อความ
ต่อท้ายข้อ 4 (1) โดยใช้ข้อความดังนี้ “และค่าทาความสะอาดเชื้อโรคบนยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดังกล่าว”
และให้เพิ่มคาว่า “ค่าใช้จ่ายในการทาความสะอาดสถานที่ที่ใช้แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต”เป็น (๒) และเพิ่ม
คาว่า “ค่าใช้จ่ายในการทาความสะอาดหรือทาลายสิ่งของ หรือสัตว์ ”เป็นอนุส าม ซึ่งในเรื่องของสัตว์จะมี
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ควบคุมอยู่อีกตัวหนึ่ง แต่น่าจะเป็นคนละวัตถุประสงค์เพราะเป็นคนละกฎหมายกัน
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์เป็นเรื่องของการดูแลเป็นเรื่องเศรษฐกิจ แต่ตามกฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องของ
โรคติดต่อของสัตว์สู่คน ถ้ามีการกาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ก็ไม่น่าจะซ้าซ้อนกับกฎหมายของกรมปศุสัตว์
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า คาว่า “ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู” ตามข้อ 4
(5) สามารถตีความได้หลายแบบ ซึ่งอาจจะหมายถึงการเลี้ยงดูคน หรือเลี้ยงดูสัตว์ก็ได้ ดังนั้น ควรให้มีการระบุ
ให้ชัดเจนขึ้นหรือไม่ ประเด็นถัดมาคือกรณีสัตว์ต้องมีการกักในบริเวณที่กาหนดเพื่อรอให้กรมปศุสัตว์เข้ามา
ด าเนิ น การ และหากมาค่ า ใช้ จ่ า ยเกิ ด ขึ้ น แล้ ว เช่ น ค่ า ท าความสะอาดต่ า งๆ ค่ า เช่ า พื้ น ที่ หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในระหว่างการดาเนินการเกี่ยวกับการกาจัดความติดโรคตาม (1) เช่นนี้ จะมีการระบุให้ชัดเจน หรือจะเป็น
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการดาเนินการตาม (6)
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาการตาแหน่งผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า
ค่าใช้จ่ายตาม (2) เป็นค่าใช้จ่ายในการทาความสะอาด ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการแยกกัก แต่ที่ท่านผู้อานวยการ
ศูนย์กฎหมายกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่กักสั ตว์เพื่อรอให้ทางกรมปศุสัตว์เข้ามา
ดาเนินการ
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
เสนอให้ใช้คาว่า “ค่าใช้จ่ายในการจากัดการติดโรค หรือสิ่งใดๆ ที่มีเชื่อโรคติดต่อ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามี
เชื้อโรคติดต่อ หรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาล ในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรคติดต่ออันตราย
หรื อ โรคระบาดเกิ ด ขึ้ น หรื อ มี เ หตุส งสั ย ว่ ามี โ รคติ ดต่ อ อั น ตรายหรื อ โรคระบาดเกิ ด ขึ้ น ให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ของโรค”
นายทวีศักดิ์ …

๒๒
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แ ทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข สอบถามว่ า
มาตรา 41 นั้นใช้เฉพาะผู้เดินทางหรือไม่ อาจไม่ได้หมายความรวมถึงสัตว์ด้วยหรือไม่
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยศู น ย์ ก ฎหมาย ชี้ แ จงว่ า มาตรา 41 มี ที่ ม าจากมาตรา 40
ซึ่งมาตรา 40 มีความหมายกว้างและครอบคลุมทุกอย่าง เช่น มาตรา 40 (1) กาจัดความติดโรค เพื่อป้องกัน
และควบคุมการแพร่ของโรค ซึ่งก็คือความติดโรคของสิ่งใดๆ คน สัตว์ สิ่งของ และมาตรา 40 (5) เรื่องการนา
วัตถุ สิ่งของ เครื่องใช้ ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นสิ่งติดโรคเข้าไปในหรือออกจากพาหนะ กล่าวคือมาตรา 40
ไม่ได้มคี วามมุ่งหมายที่จะใช้บังคับเฉพาะกับผู้เดินทางเท่านั้น แต่รวมถึงสิ่งอื่นใดที่มากับพาหนะนั้นด้วย
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า คาที่ผู้แทน
ด่า นฯ เสนอมามี ค วามหมายกว้ า งเกิ น ไป ซึ่ ง ควรจะก าหนดให้ ชั ดเจนว่ า มี ค่ า ใช้ จ่ า ยอะไรบ้า ง ซึ่ ง อาจน า
ประสบการณ์จากการทางานมากาหนดว่าค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้าง
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
กล่าวว่า อยากให้เพิ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแก้ไขสุขาภิบาลซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าใช่จ่ายในการจัดการน้าเสีย
จากห้องกักกันที่สนามบิน
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า เรื่องนี้เป็น
เรื่ องของตัว ผู้ เดินทางซึ่งอาจมีสิ่ งของมาด้ว ย ดังนั้ น ควรจะกาหนดไว้ แค่นี้ ไม่ควรก้าวล่ว งไปถึงการแก้ไข
สุ ข าภิ บ าล และในส่ ว นค่ า ใช่ จ่ า ยในการจั ด การน้ า เสี ย ที่ อ อกจากห้ อ งกั ก ที่ ส นามบิ น เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ทีน่ อกเหนือไปจาก (2) ถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว ตามหลักวิชาการจะเขียนอย่างไร
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
เสนอให้ใช้คาว่า “ค่าใช้จ่ายในดาเนินการกาจัดน้า หรือขยะ ให้ถูกสุขลักษณะ”
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ค่าใช้จ่าย
ในการท าความสะอาด และค่าใช้จ่ ายในการจากัด ขยะ หรื อปรั บปรุ งสุ ขาภิ บาลที่เกี่ ยวข้องกับเหตุก ารณ์
ให้ถูกต้อง จะรวมกันได้หรือไม่ และคาว่า “สุขาภิบาล” รวมถึงค่ากาจัดขยะหรือไม่
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
ชี้แจงว่า คาว่า “สุขาภิบาล” นั้น หมายถึงสุขาภิบาลในเรื่องสิ่งแวดล้อม อาหาร ขยะ น้าเสีย คือจะครอบคลุม
ทั้งหมด
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ขณะนี้มีประเด็นของคาว่า “สุขาภิบาล”
ที่ยังมีความหมายกว้างเกินไป ควรหาคาอื่นที่มีความหมายชัดเจนที่เหมาะสมกับการทางานจริง มาใช้แทน
หรือไม่
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า หากค่า
อิน เตอร์ เ น็ ตไม่ใ ช่ค่ าใช้ จ่ า ยที่ เจ้ าของพาหนะหรือ ผู้ ค วบคุมพาหนะต้องรับ ผิ ด ชอบแล้ ว ควรมีก ารกาหนด
ให้ชัดเจนว่าไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ต เพราะอาจมีคนตีความว่าค่าอินเตอร์เน็ตเป็นค่าใช้จ่ายตาม (6) ได้
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอว่า ให้เพิ่มคาว่า
“ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการอานวยความสะดวก” ต่อท้ายข้อ 4 (6) ไว้ก่อน และขอสอบถามทางผู้แทน
กรมบัญชีกลางว่า ตามข้อ 4 (6) นั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นปลายเปิดที่สามารถกาหนดให้มีการจ่ายได้หรือไม่
นายวชิร …

๒๓
นายวชิร รั กขิต ตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่ าวว่า ค่าใช้จ่ายตามข้อ (6) เป็นคาที่กว้างมาก
ปกติเรื่องค่าใช้จ่ายจะต้องระบุให้ชัดเจนว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอให้ ตัดคาว่า
“ค่าใช้จ่ ายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องในระหว่างการดาเนินการตามข้อ 4 (1) - (๕) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
อานวยความสะดวก” ตามข้อ 4 (6) ออก
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เห็นด้วยที่ให้มีการตัดข้อ 4 (6) ออก โดย
ระบุเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และหากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้เกิดขึ้นก็ให้เพิ่มเติมในภายหลัง และขอให้
พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับอัตราค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามข้อ 4 (3) เช่น การตรวจในทางแพทย์ การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค การรักษาพยาบาล เราควรจะกาหนดหลักเกณฑ์หรืออัตราไว้หรือไม่ เนื่องจากในสถานการณ์จริง
ผู้ป่วยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วยที่มาจากเขตติดโรคอันตรายหรือโรคระบาดชอบไปรักษาที่โรงพยาบาล
เอกชน ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่งอัตราค่ารักษาพยาบาลไม่เท่ากัน แล้ว ถ้าให้มาอยู่โรงพยาบาลรัฐก็ไม่
เต็มใจที่จะมา ดังนี้ กลุ่ม ผู้ป่วยส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหา แต่กลุ่มที่มีเหตุสงสัยว่าป่ว ยมักจะต่อต้าน ไม่ยอมมา
โรงพยาบาลของรัฐ คือยอมให้กักตัวได้ แต่ขออยู่โรงพยาบาลเอกชน ต่อมาหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น จะเป็นภาระ
เกินสมควรแก่เจ้าของพาหนะหรือไม่ หรือควรกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรค การตรวจในทางแพทย์
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การรักษาพยาบาล ควรจะกาหนดไว้หรือไม่ เพราะตอนนี้เราระบุตามที่จ่ายจริง
นายพิ สิ ษ ฐ์ วงศ์ เ ธี ย รธนา ผู้ แ ทนกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กล่ า วว่ า ในส่ ว นของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะมีการระบุไว้ เช่น ค่าซ่อมแซมบ้านที่เสียหาย
จะจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริง แต่ไม่เกิน 33,000 บาท ซึ่งเป็นเรื่องสังคมสงเคราะห์ ไม่ใช่เรื่องการลิดรอนสิทธิ
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาการตาแหน่งผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า
สถานการณ์ที่ผ่านมา ถ้าเป็นในกรุงเทพฯ สถานที่กักกัน จะมีปัญหา แต่ในอนาคตทางเราจะสร้างสถานที่กักกัน
ที่โรงพยาบาลบาราศนราดูร และสานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพราะฉะนั้น ถ้ามีการสร้างสถานที่
กักกัน อุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกก็จะมีตามมาด้วย ซึ่งน่าจะลดปัญหากรณีที่ผู้ถูกกักกันไม่ยอมเข้า
โรงพยาบาลบาราศนราดูร แต่หากเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัด ทางเราไม่อยากนาตัวผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัย
ว่าเป็นโรคเดินทางมากักตัวในกรุงเทพ ซึ่งที่มาผ่านมาเขาจะต่อรองขออยู่ในโรงแรม
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า การขออยู่ในโรงแรมเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่
ในส่วนของการเลี้ยงดู ไม่มีส่วนของรักษาพยาบาล
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายควรกาหนดให้เป็นตามที่จ่ายจริง เพราะถ้าไปกาหนดว่าตามที่จ่ายจริงไม่เกินเท่านี้ ในส่วนที่เกินเราจะ
เอาเงินจากที่ไหนมารับผิดชอบ
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
เสนอว่า ผู้ที่ป่วยและไม่ได้มากับสายการบินเช่นนี้ให้ออกค่าใช้จ่ายเอง แต่หากมากับสายการบินหรือมาจาก
เขตติ ด โรค ก็ ใ ห้ ส ายการบิ น ออกค่ า ใช้ จ่ า ยบางส่ ว น แล้ ว นอกเหนื อ จากนี้ ก็ บุ ค คลดั ง กล่ า วรั บ ผิ ด ชอบ
ออกค่าใช้จ่ายเอง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า มาตรา 41 เป็นกลุ่มบุคคลที่เดินทางมากับ
พาหนะ แต่มาตรา 42 เป็ นบุคคลที่ไม่ได้ เดินทางมากับพาหนะ เช่น มีการเดินเท้าเข้ามาในราชอาณาจักร
จึงไม่ใช่ ...

๒๔
จึงไม่ใช่ลักษณะที่ยกตัวอย่างมาซึง่ ไม่เข้ามาตรา 42 และประเด็นทีว่ ่าเวลาเกิดโรคขึ้นมา แล้วจะมีพาหนะเข้ามา
ในราชอาณาจักร สายการบินย่อมรู้เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน อยู่แล้ว ซึ่งสายการบินจะใช้ระบบประกัน ภัย
เช่นเวลาซื้อตั๋วเครื่องบินก็จะมีการจ่ายเงินค่าประกัน ภัยรวมไปกับค่าตั๋ว หากภายหลังเกิดโรคแล้ว เช่นนี้บริษัท
ประกันภัยก็จะต้องจ่ายเงินเนื่องจากการนาผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ดังนั้น สรุปคือให้กาหนดค่าใช้จ่าย
ตามที่จ่ายจริง
มติที่ประชุม เห็นควรให้แก้ไข โดยใช้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามข้อ 3 ได้แก่
(๑) ค่าขนส่งในการนาผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นไปแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือรับการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และค่าทาความสะอาดเชื้อโรคยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดังกล่าว
(๒) ค่า ใช้ จ่ ายในการท าความสะอาดสถานที่ที่ ใ ช้ แ ยกกั ก กั ก กั น คุ ม ไว้สั ง เกต และจั ด การ
สุขาภิบาลให้ถูกต้อง
(๓) ค่าใช้จ่ายในการทาความสะอาดหรือทาลายสิ่งของหรือสัตว์
(4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
(5) ค่าตรวจในทางแพทย์
(6) ค่ารักษาพยาบาล
(7) ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู
ข้อ 5 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแจ้งเป็นหนังสือ
พร้อมสาเนาหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปยังเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้ดาเนินการเองหรือมีคาสั่ง ตาม
ข้อ 3 โดยให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะมาชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีทกี่ ารดาเนินการหรือการออกคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศเกิดขึ้น ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนาเจ้าของ
พาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไปชาระเงินที่ฝ่ายการคลัง สานักงานเลขานุการ สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
(2) ในกรณีทกี่ ารดาเนินการหรือการออกคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศเกิดขึ้น ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในพื้นที่ของจังหวัดอื่น ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนาเจ้าของพาหนะหรือ
ผู้ควบคุมพาหนะไปชาระเงินที่งานการเงินของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เมื่อเจ้ าของพาหนะหรื อผู้ ควบคุ มพาหนะได้ ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นตามวรรคหนึ่งเรี ยบร้อยแล้ ว
ให้ เจ้ าหน้ าที่ คลั งหรื อเจ้ าหน้ าที่การเงินแล้ วแต่ กรณี ออกใบเสร็ จรั บเงิ นให้ แก่เจ้ าของพาหนะหรื อผู้ ควบคุ ม
พาหนะด้วย
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
กล่ าวว่า ในเรื่ องของค่าใช้จ่ าย เจ้ าพนั กงานควบคุมโรคติดต่อต้องไปติดตามเองหรือหน่ว ยงานที่รับรักษา
ส่งหลักฐานค่าใช้จ่ายมาให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพื่อทาหนังสือ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ
ออกค่าใช้จ่าย
นายพิสิษฐ์ ...

๒๕
นายพิ สิ ษฐ์ วงศ์ เ ธี ย รธนา ผู้ แทนกรมป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย สอบถามว่า ตามข้อ 5
เป็นประเด็นอย่างไร หมายถึงว่าทางเราไม่มีหลักฐานใช่หรือไม่
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
กล่าวว่า ยกตัวอย่างเช่น ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบาราศนราดูร แต่ผมไม่มีใบเสร็จ แล้วจะไปแจ้งให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองพาหนะอย่างไร เมื่อแจ้งไปแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไร และถ้าโรงพยาบาลบาราศนราดูร
มีค่าใช้จ่ าย 1 ล้ านบาท และนาหลักฐานค่าใช้จ่ายไปแจ้งให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแล้ว เขา
ยินยอมชาระ จึงพาไปชาระที่สานักอนามัย ซึ่งในส่วนนี้สามารถเชื่อมไปถึงโรงพยาบาลบาราศนราดูรได้หรือไม่
เพราะสานักอนามัย ไม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขาไม่ได้เป็นหน่วยรักษาพยาบาล
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่ าวเป็นเรื่องของการบริหาร
จั ด การ ว่ า ท าอย่ า งไรใบเสร็ จ รั บ เงิ น ถึ ง จะมารวมที่ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ แล้ ว ส่ ง ไปเก็ บ เงิ น
ซึ่งเจ้ าพนั กงานควบคุมโรคติดต่อมีห น้ าที่รับผิ ดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่ าว กรณีค่าใช้จ่ ายตามข้อ 5
เป็นกรณีที่กรมควบคุมโรคหรือหน่วยงานราชการสารองจ่ายไปก่อน แต่ถ้าเป็นข้อ 3 และข้อ 4 ถ้าเขารู้หน้าที่
ของตนเองโดยไปจ่ายที่โรงพยาบาล เราก็ไม่มีภาระที่ต้องไปเรียกเก็บอะไร แต่กรณี ที่ได้ดาเนินการไปแล้วและ
จึงเรียกเก็บเงินกับเจ้าของพาหนะในภายหลัง ซึ่งการเรียกเก็บนั้นจะมีกระบวนการในการเรียกเก็บ ซึ่งกรณีที่
กรมควบคุมโรคหรือหน่วยงานราชการสารองจ่ายไปก่อน ตรงนี้มีระยะเวลากาหนดให้ ต้องทาหนังสือแล้วส่ง
สาเนาหลักฐานค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปยังเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเพื่อมาจ่ายเงินที่เราสารองจ่ายไปก่อน
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ โดยให้มาจ่ายเงินถ้าในกรุงเทพมหานครให้ไปจ่าย ณ สานักอนามัย
เหตุผลของการไปจ่ายเงินที่สานักอนามัย เนื่องจากเวลามีเรื่องอุทธรณ์ไม่พอใจเรื่องค่าใช้จ่าย ให้อุทธรณ์ไปที่
คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง เลขานุ ก ารของคณะกรรมการดั ง ก ล่ า วคื อ ส านั ก อนามั ย
กรุ งเทพมหานคร เส้ น ทางการเงิน จึ งต้องไปที่ส านักอนามัย และหากภายหลั งไม่มีการจ่ายเงินหน่ ว ยงาน
ก็ดาเนินการฟ้องร้องคดีทางแพ่ง
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
กล่าวว่า แต่ถ้าเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไม่ยอมจ่ายแล้วให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นคน
ไปตามจ่ายให้ สมมติมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสองล้านบาทผมจะเอาเงินที่ไหนไปจ่าย ไม่น่าเป็นเจ้าพนักงานควบคุม
โรคต้องไปจ่ายตามใบเสร็จ น่าจะให้เป็นคนแจ้งค่าใช้จ่ายเหมือนเป็นใบเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายจากสายการบิน
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยศู น ย์ ก ฎหมาย ชี้แ จงว่ า ไม่ ใ ช่ ก รณี ที่ ใ ห้ เ จ้า พนั ก งานควบคุ ม
โรคติ ด ต่ อ เป็ น ผู้ อ อกค่ า ใช้ จ่ า ยไปก่ อ น แต่ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ เป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่ จั ด การแทนกรม
ควบคุ ม โรค เพราะเงิ น ที่ น าไปใช้ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น เงิ น ที่ ม าจากกรมควบคุ ม โรค จึ ง ต้ อ งมี ผู้ ท าการแทน
กรมควบคุมโรค
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
กล่าวว่า ถ้าเป็นกรณีที่คนที่ไปรักษาเขาไม่ยอมจ่ายเงินและสายการบินก็ไม่ทราบ เมื่ อมีบิลเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ออกมาทางโรงพยาบาลจะส่งมาให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งผมเห็นว่าบิลค่ารักษาพยาบาลนั้นไม่ควร
เป็ น ใบเสร็ จ แต่ เ ป็ น ใบแจ้ ง หนี้ แ ล้ ว ให้ เจ้ าหน้ า ที่ ร วบรวมใบแจ้ ง หนี้ เพื่ อส่ งไปให้ ส ายการบิ นน าไปติ ดต่ อ
ทางโรงพยาบาลเพื่อชาระเงิน
นางสาว ...

๒๖
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่
รวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายพร้อมหนังสือส่งไปให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ คนที่ต้องทาหนังสือ
ไปแจ้งเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะต้องเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาการตาแหน่งผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า
ในทางปฏิบัติมีคู่มือการทางานหรือไม่
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
กล่าวว่า ประเด็นเรื่อง 15 วันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านได้ดาเนินการเอง หรือมีคาสั่ง
ตามข้อ 3 นั้นจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า คาว่า “นับแต่” จะระบุอย่างไร นับแต่วันที่
เจ้าพนักงานควบคุมโรคได้ดาเนินการเองหรือมีคาสั่งตามข้อ 3 หรือเปลี่ยนใหม่เป็นนับแต่วันที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคได้รับสาเนาค่าใช้จ่ายครบถ้วนแล้ว หรือนับแต่วันที่รวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายจนครบ ซึ่ง 15 วัน
นั้น ระยะเวลาอาจจะยาวไปหรือไม่
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
กล่าวว่า ภายใน 15 วัน คือต้องดาเนิน การให้ เสร็จ แต่ มีกรณีที่สายการบินบางสายการบินไม่มีสานักงาน
ในพื้นที่นั้น จึงมีปัญหาว่าหากสานักงานของสายการบินไม่ได้อยู่ในราชอาณาจักรไทย อาจต้องใช้เวลายาวกว่า
นั้นหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ประเด็นที่ว่าเจ้าของที่แท้จริงและบริษัท
ใหญ่ไม่ได้อยู่ ในประเทศ ซึ่งตามกฎหมายนั้นการดาเนินการกิจการในประเทศไทยต้องมีผู้ แทนที่มีอานาจ
ดาเนินการแทนอยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อความสบายใจของผู้ปฏิบัติ จะเพิ่มคาว่า “เจ้าของพานะ หรือผู้แทน หรือ
ผู้ควบคุมพาหนะ” หรือไม่ และประเด็นของคาว่า “ต้องแจ้งเป็นหนังสือพร้อมสาเนาหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ไปยังเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะภายใน 15 วัน” เห็นด้วยหรือไม่ และคาว่า “นับแต่วันที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อได้ดาเนินการเองหรือมีคาสั่งตามข้อ 3” เห็นด้วยหรือไม่ หรือจะนับแต่วันที่ได้ใบเสร็จและ
สาเนาหลักฐานครบถ้วน
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอสอบถามทาง
ผู้ปฏิบัติว่า บางอย่างที่ท่านอาจดาเนินการแทนเอกชน เช่น การกาจัดโรค ในปัจจุบันทางท่านมีอัตราค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินหรือไม่
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
ชี้แจงว่า ไม่มี เอกชนเป็นผู้ดาเนินการเอง ซึ่งที่ผมปฏิบัติงานอยู่ที่ด่านท่าอากาศยานดอนเมือง มีบริษัท AOT
เป็ น ผู้ ด าเนิ น การโดยเขามีก ระบวนการของเขาอยู่ แ ล้ ว แต่ ใ นพระราชบั ญ ญัติ นี้ จะครอบคลุ ม ทั้ ง ประเทศ
อย่างเช่นพรมแดนบางที่ที่เขาต้องดาเนินการเองซึ่งผมไม่มีรายละเอียดในส่วนนั้น
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า แต่ต่อไปนี้
บางอย่างถ้าเขาดาเนินการเองไม่ได้เราต้องไปดาเนินการให้
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)
ชี้แจงว่ า ถ้า เป็ น การดาเนิ น การให้ ทางผมไม่มี ปัญ หา แต่ ถ้า เป็ นด่ านพรมแดน เช่ น ด่า นช่ องเม็ ก เขาจะ
ดาเนินการอย่างไร
นางสาว ...

๒๗
นางสาวปิ่น นภ นรเศรษฐพัน ธุ์ ผู้แทนสานัก โรคติด ต่อทั่ว ไป เสนอว่ า ควรออกเป็ นแนวปฏิบั ติ
ในรายละเอียดออกมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด่านอื่นๆ ทราบเหมือนส่วนกลาง ซึ่งส่วนที่กังวลคือภายใน 15 วัน
ควรขยายระยะเวลาออกเป็น 30 วันหรือไม่
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยศูน ย์กฎหมาย กล่ าวว่า ตอนนี้ไม่ได้ติดประเด็นเรื่อง 15 วัน
แต่ติดประเด็นเรื่อง 15 วันนั้นนับตั้งแต่เมื่อใด เพราะระยะเวลา 15 วันทางผู้ปฏิบัติเห็นชอบด้วยแล้ว แต่ 15
วันนี้นับแต่เมื่อใดตอนนี้เป็นปัญหา
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล ผู้แทนด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กล่าวว่า ควรมีราคาค่าใช้จ่าย
เพราะถ้าเกิดว่าแยกกักเสร็จครบ 15 วันพอดี แต่ราคาค่าใช้จ่ายยังไม่มา ทางผมไม่รู้ว่าจะเรียกเก็บอย่างไร
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยศู น ย์ ก ฎหมาย กล่ า วว่ า จากการหารื อ ผู้ แ ทนส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าเห็ น ว่ า ตามข้ อ 5 ให้ เ พิ่ ม ค าว่ า “ทราบค่ า ใช้จ่ า ยจากการ”เข้ า ไปข้ างหน้ า ค าว่ า
“ดาเนินการเองหรือมีคาสั่งตามข้อ 3” เพื่อให้รู้ว่านับตั้งแต่เมื่อใดและดูยืดหยุ่นขึ้นว่าเริ่มนับตั้งแต่ที่คุณได้รู้ว่ามี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น และการที่จะหมายถึงว่าได้ทราบนั้นก็ต่อเมื่อมีหลักฐานค่าใช้จ่ายออกมาถึง จะเรียกว่าทราบ
และขอฝากประเด็นให้ทางผู้แทนด่านควบคุมโรคติดต่อหรือผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไปหาคาที่มีความหมาย
ชัดเจนกว่าคาว่า “สุขาภิบาล”เพราะคาว่า “สุขาภิบาล” เป็นคาที่มีความหมายกว้าง
มติที่ประชุม เห็นควรให้แก้ไข โดยใช้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
ข้อ 5 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแจ้งเป็นหนังสือ
พร้อมสาเนาหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปยังเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่
เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ประจ าด่ า นควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศได้ ท ราบค่ า ใช้ จ่ า ยจากการ
ดาเนินการเองหรือมีคาสั่ง ตามข้อ 3 โดยให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะมาชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีทกี่ ารดาเนินการหรือการออกคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุม
โรคติ ดต่ อระหว่ างประเทศเกิ ดขึ้ น ณ ด่ านควบคุ มโรคติ ดต่ อระหว่ างประเทศในพื้ นที่ ของกรุ งเทพมหานคร
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนาเจ้าของ
พาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไปชาระเงินที่ฝ่ายการคลัง สานักงานเลขานุการ สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
(2) ในกรณีทกี่ ารดาเนินการหรือการออกคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศเกิดขึ้น ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในพื้นที่ของจังหวัดอื่น ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนาเจ้าของพาหนะหรือ
ผู้ควบคุมพาหนะไปชาระเงินที่งานการเงินของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เมื่ อเจ้ าของพาหนะหรื อผู้ ควบคุ มพาหนะได้ ชดใช้ ค่ าใช้จ่ ายที่ เกิ ดขึ้ นตามวรรคหนึ่ งเรี ยบร้ อยแล้ ว
ให้เจ้าหน้ าที่คลังหรื อเจ้าหน้าที่การเงินแล้วแต่กรณี ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม
พาหนะด้วย
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
กาหนดประชุม ครั้ งถัดไป เมื่ อได้กาหนดการที่แน่นอนแล้ ว ฝ่ ายเลขานุ การจะแจ้งให้ คณะกรรมการ
ทุกท่านทราบต่อไป

เลิกประชุม …

๒๘
เลิกประชุมเวลา ๑2.๐๐ น.

ผู้สรุปรายงานประชุม นายกฤษฎาบัณ ปานโท้
นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย
นายทักษดนัย ใจยาว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

