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สรุปการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559 
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
----------------------------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์สุวรรณชัย   วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประธานการประชุม 

แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. พันเอกกวีพจน์    โพธิ์วิเชียร   แพทย์ช านาญเฉพาะทางส่วนตรวจรักษา กรรมการ 

สนพ.สสน.สป    แทนปลัดกระทรวงกลาโหม 
3. นางสาวสุดาสิรี   เตชานันท์   นักการทูตปฏิบัติการ   กรรมการ 

แทน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
4. นางสาวสุวรรณา   คล้ายทับทิม  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม  กรรมการ 

แทน ปลัดกระทรวงคมนาคม 
5. นายกาศพล   แก้วประพาฬ   ที่ปรึกษาด้านการปกครอง   กรรมการ 

แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย 
6. นางเพ็ชรา   ถาวระ    รองเลขาธิการส านักงานประกันสังคม กรรมการ 

แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน 
7. นายด ารง   ลิมาภิรักษ์   ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กรรมการ 

แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
8. นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร   ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายสาธารณสุข กรรมการ 

กองกฎหมายสวัสดิการทางสังคม 
แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

9. พล.ต.ต.หญิงนาเรศ  วงศ์ไพฑูรย์  นายแพทย์ สบ 6 รพ.ต ารวจ  กรรมการ 
แทน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

10. นายแพทย์ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล  รองอธิบดีกรมการแพทย์   กรรมการ 
      แทน อธิบดีกรมการแพทย์  

11. นางพัฒนา   ศรีทร    ผู้อ านวยการส่วนประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ กรรมการ  
      แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

12. นางวิรงรอง  หุ่นสุวรรณ   นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ   กรรมการ 
      แทน อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

13. นายพิสิษฐ์   วงศ์เธียรธนา   นิติกรช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
      แทน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

14. นายแพทย์สมชาย   แสงกิจพร  ผู้ช่วยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 
      แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 

15. นางสาวสาวิตรี ... 
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15. นางสาวสาวิตรี  คล้ายจินดา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ 
แทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

16. นายแพทย์สมพงษ์  ชัยโอภานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย   กรรมการ  
แทน อธิบดีกรมอนามัย 

17. นางเตือนใจ  นุชด ารงค์   ผู้อ านวยการส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า  กรรมการ  
แทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

18. นางดวงพร  ปิณจีเสคิกุล   ผู้อ านวยการกองควบคุมโรคติดต่อ  กรรมการ 
      แทน ปลัดกรุงเทพมหานคร  

19. นายแพทย์สุรจิต  สุนทรธรรม   กรรมการแพทยสภา   กรรมการ 
20. ดร.ราศรี   ลีนะกุล    ที่ปรึกษาสภาการพยาบาล   กรรมการ 
21. นางสุจิตรา  มานะกุล   อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์  กรรมการ 
22. น.ท.พญ.ลักษมี  ว่องกุศลกิจ   อุปนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กรรมการ 
23. นายแพทย์รุ่งเรือง  กิจผาติ   ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป  กรรมการและ   

             ผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นายแพทย์ธนรักษ์  ผลิพัฒน์   ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา  กรรมการและ       

            ผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ศ.คลินิค เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
2.  นายแพทย์อ านวย   กาจีนะ   อธิบดีกรมควบคุมโรค   กรรมการและเลขานุการ 
3.  นายแพทย์สุเทพ   เพชรมาก   รองอธิบดีกรมควบคุมโรค   กรมควบคุมโรค 
4.  นายแพทย์สมบัติ  แทนประเสริฐสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค  กรมควบคุมโรค 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค   กรมควบคุมโรค 
2. ร.ต.ท.หญิงสุภา  เดชคง   รอง สว.ยศ.บก.อก.โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
3. นายรักไทย  งามภักดิ์   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  กรมปศุสัตว์ 
4. นางสาวอุไร   นัยพรม   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  กระทรวงคมนาคม 
5. นางสุดา  ทองผดุงโรจน์   ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย   ส านักงานปลัด 

             กระทรวงสาธารณสุข 
6. นายปัญญา  ใบทอง    นิติกรช านาญการ กลุ่มกฎหมาย   ส านักงานปลัด 

            กระทรวงสาธารณสุข 
7. นายเจริญ   หาญปัญญาเกิง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ กรมอนามัย 
8. นายสิทธิพงษ์  สีแสด   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรมควบคุมโรค 
9. นางสาวอังคณา  บริสุทธิ์   ผู้อ านวยการศูนย์กฎหมาย  กรมควบคุมโรค 

10. นางสาวสุทธินีย์  มโนสมุทร   นิติกรปฏิบัติการ ศูนย์กฎหมาย  กรมควบคุมโรค 
 

11. นางสาวกษมน ... 
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11. นางสาวกษมน  รัตนพันธ์   นิติกร  ศูนย์กฎหมาย   กรมควบคุมโรค 
12. นางสาวณัฐนรี  สถิตไพบูลย์   นิติกร  ศูนย์กฎหมาย   กรมควบคุมโรค 
13. นายกฤษฎาบัน  ปานโท้   นิติกร  ศูนย์กฎหมาย   กรมควบคุมโรค 
14. นายอัฐพล  สามแสน   นิติกร  ศูนย์กฎหมาย   กรมควบคุมโรค 
15. นางปิ่นนภ  นรเศรษฐพันธุ์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการพิเศษ กรมควบคุมโรค 
16. นางอนงนาฎ  มโนภิรมย์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรมควบคุมโรค 
17. นายอานุภาพ  พงศ์พานิช   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรมควบคุมโรค 
18. นางสาวลักษณา   มาสังข์   นักวิชาการสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 
19. นางสาวพรพิมล  กระทุ่ม   นักวิชาการสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 
20. นายคาวุฒิ  ฝายสันเฑียะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ส านักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
21. นางสาวชลรส  บัญชาชาญชัย   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  กรมประชาสัมพันธ์ 
22. นางปณิดา  รัตนสุวรรณกุล   นักวิชาการแรงงานช านาญการ  กระทรวงแรงงาน 
23. นายบัณฑิต  พรหมทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ กระทรวงมหาดไทย 
24. นางสาวชไมพร  ทองเหล็ก   นักวิชาการสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 
 
 
เริ่มประชุม   เวลา 09.30 น. 

 

นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้รับมอบให้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุม 
ดังนี้  

1. เนื่องจากศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
(ประธานคณะกรรมการฯ) ติดภารกิจส าคัญ จึงมอบให้นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงฯ เป็นผู้แทน
เข้าร่วมประชุมซึ่งขณะนี้ยังติดภารกิจอีกท่ีประชุมหนึ่ง  

2. นายแพทย์อ านวย  กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ) ติดภารกิจ 
เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีที่ท าเนียบรัฐบาล 

เพ่ือให้การประชุมด าเนินต่อไปได้ จึงได้มอบให้ กระผมนายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
ด าเนินการประชุมไปพลางก่อน 

กระผมขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา อ านาจตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558         
“ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
การประชุม” ในการนี้ ขอที่ประชุมพิจารณาหากไม่มีข้อเสนอ ขอเสนอให้นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย               
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท าหน้าที่ประธานการประชุม และขอฉันทามติจากที่ประชุมด าเนินการตามมาตรา 15 
พิจารณาเลือกประธาน จากคณะกรรมการในที่ประชุม  

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่เสนอให้ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้รับมอบให้ด าเนินการประชุม แจ้งที่ประชุมว่า     
ระหว่างรอประธาน รองปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขซึ่งติดภารกิจเร่งด่วน กระผมขอด าเนินการประชุมไปพลางก่อน 
และขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 2/2559) 

 นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์  ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งคณะกรรมการ /ผู้แทน พิจารณารายงานการประชุม
การคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 (ตามเอกสารแนบ 2) ซึ่งได้น าส่งให้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว ที่ผ่านมา  
ยังไม่มีท่านใดขอแก้ไข หากคณะกรรมการหรือผู้แทนในที่ประชุมมีประเด็นที่จะแก้ไขขอให้น าเสนอในที่ประชุม  ฝ่ายเลขา    
จะรับไปด าเนินการปรับแก้ แต่หากไม่มีส่วนที่ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมอีก ขอมติรับรองรายงานการประชุม 

   มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่2/2559 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง (รายงานความก้าวหน้า) 
 

นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์  รายงานต่อที่ประชุมถึงความก้าวหน้าของอนุบัญญัติจ านวน 7 ฉบับ                 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม 2 ครั้ง ที่ผ่านมา ดังนี้ 

 

  ๓.๑  แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑        
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 ความก้าวหน้า ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามแล้วและ ได้เสนอเรื่องถึง พลเรือเอก     
ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และเห็นชอบให้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ต่อไป 

   3.2  อนุบัญญัติต่างๆ  
   3.2.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ.... 

   3.2.2 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  
 -  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก

ต าแหน่งของกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
 -  เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... 
ความก้าวหน้า ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ                     

ทั้ง ๓ ฉบับ ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามแล้ว และฝ่ายเลขาได้ท าเรื่องไปยังส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อ น าประกาศลงพิมพ์ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ต่อไป 

   3.2.3 ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจาก 
การเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... 
   ความก้าวหน้า ขณะนี้ผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งส่วนใหญ่เห็นชอบในหลักการและไม่แก้ไขในสาระส าคัญ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอให้ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ลงนาม
เพ่ือเข้าสู่คณะรัฐมนตรีและกระบวนการต่อไป 
 

3.2.4  ประกาศ ... 
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๓.๒.๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
-   เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. .... 
-   เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. .... 
-   เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. .... 
-   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีท่ีมีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค 

ระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. .... 
   ความก้าวหน้า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง ๓ ฉบับ ขณะนี้ อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแก้ถ้อยค า       
เพ่ือเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนาม ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป 

   มติที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ มีเรื่องพิจารณา 5 เรื่อง ประกอบด้วย
กฎกระทรวง 3 เรื่อง และ ประกาศกระทรวง 2 เรื่อง  
เป็น(ร่าง)กฎกระทรวงฯจ านวน 3 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่อง 

- เรื่อง การแจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่พาหนะจะเข้ามาถึงด่าน 

- เรื่อง การยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค 
- เรื่อง การน าผู้เดินทางที่ยังไม่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเข้ามาในราชอาณาจักร  

ประกาศกระทรวงฯจ านวน 2 ฉบับ เกี่ยวกับเรื่อง 
- เรื่อง การสอบสวนโรค  
- เรื่อง การด าเนินการ หรือออกค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

ส่วนในรายละเอียดขอมอบให้ผู้ช่วยเลขานุการน าเสนอ  

๔.๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของพาหนะ หรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งก าหนด         
วัน เวลา และสถานที่ ที่พาหนะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. .... 

 นายแพทย์รุ่งเรือง  กิจผาติ ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ น าเสนอ 
อาศัยความตามมาตรา ๓๙ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือ              

มีเหตุสงสัยว่าพาหนะนั้นมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคระบาด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มีอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา 39 (1) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ
แจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะนั้น ๆ จะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ต่อเจ้าพนักงาน       
ควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

 หลักเกณฑ์ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุสงสัยว่าพาหนะใดมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มี     
โรคระบาด ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะนั้นจะเข้ามาถึงด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามแบบรายการเกี่ยวกับพาหนะที่จะเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ต.๑) ท้ายกฎกระทรวงนี้     
ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่พาหนะนั้นจะเข้ามาถึง โดยมีวิธีการ         
และเงื่อนไขดังนี ้

วิธีการ ... 
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 วิธีการ การแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ให้ด าเนินการ       
โดยวิธีการหนึ่งวิธีการใด ดังต่อไปนี้  
 (๑)   แจ้งเป็นหนังสือ 
 (๒)   แจ้งทางโทรสาร  
 (๓)   แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 (๔)   วิธีการอ่ืนใดที่กรมควบคุมโรคประกาศก าหนดเพ่ิมเติม 
 

การแจ้งตามข้อ ๓ ให้แจ้งไปยังที่อยู่ หรือสถานที่ท างานของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อฯ ตามหมายเลขโทรสาร 
หรือหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อฯ หรือของสถานที่ท างานของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อฯ หรือแจ้งไปยังที่อยู่ สถานที่ หรือหมายเลขอ่ืนใด ในกรณีที่กรมควบคุมโรคประกาศก าหนดวิธีการแจ้งเพ่ิมเติม 
แล้วแต่กรณี 
 ทั้งนี้ ที่อยู่หรือสถานที่ท างานของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หมายเลขโทรสาร และหมายเลขไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือของสถานที่ท างานของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามวรรคหนึ่ง     
ให้เป็นไปตามท่ีกรมควบคุมโรคประกาศก าหนด ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
 

 เงื่อนไข (๑) กรณีพาหนะทางน้ า ให้แจ้งไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนยานพาหนะนั้นจะเข้ามาถึงด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ 
 (๒) กรณีพาหนะทางบก ให้แจ้งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนยานพาหนะนั้นจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ 
 (๓) กรณีพาหนะทางอากาศ ให้แจ้งไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนยานพาหนะนั้นจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 
 

นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์  กล่าวเชื่อมโยงในรายละเอียดเพ่ิมเติมว่าจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา               
ที่ประชุมเห็นชอบการประกาศรายชื่อด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จ านวน 68 ด่านฯ ถ้าพาหนะที่จะเข้ามา          
ในราชอาณาจักรทั้งพาหนะทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ผ่านด่านฯที่ก าหนด 68 ด่านฯ และตามเงื่อนไขที่ส าคัญ          
คือ พาหนะที่มาจากพ้ืนที่ที่เป็นเขตโรคระบาด และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ประจ าด่านฯ เห็นสมควร 
อาทิ มีการประกาศขององค์การอนามัยโลก หรือมีเหตุอ่ืนที่ทราบข้อมูลข่าวสารว่าประเทศต้นทางมีโรคระบาด  สาระส าคัญ
คือให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้ง วัน เวลา สถานที่  ที่จะเข้ามาสู่ราชอาณาจักรไทย ตามแบบรายการ          
(แบบ ต.1)  หลังจากนั้น ที่ประชุมได้มีการอภิปราย ซักถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมโดยสรุป ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้แทนแพทยสภา มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  

- กรณมีาทางน้ าโดยแม่น้ า เช่น ทางเรือข้ามฟาก รวมเป็นการเดินทางทางน้ าด้วยหรือไม่ 
- การเดินทาง ทางบก  ให้แจ้งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง จะน้อยไปหรือไม่  
- การให้นิยามที่ชัดเจน อาทิ กรณี เรือขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเรือสมุทร การแจ้งไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เรือขนาด

เล็กท าอย่างไร ซ่ึงจะมีความแตกต่างกันในทางปฏิบัติ 
- วิธีการแจ้งขอให้พิจารณาตามพ.ร.บ.ว่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544  ซึ่งไม่ใช่ไปรษณีย์

อิเลคทรอนิกส์อย่างเดียว แต่ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม พ.ร.บ.ฉบับ ดังกล่าว สามารถทดแทนหนังสือได้
ด้วยทั้งหมด และควรมีศูนย์กลาง ที่รับแจ้ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือให้ความสะดวกผู้แจ้ง 

- ค าท่ีใช้เป็นทางการ ในทางโทรคมนาคม ใช้ค าว่า “เลขหมาย”มิใช่ หมายเลขท่ีปรากฏอยู่ในร่างกฎกระทรวงนี้ 
 

2. ผู้แทนกรมอนามัย ตั้งข้อสังเกตว่า 
ตามกฎกระทรวงเดิม พ.ศ.2552 ก าหนดให้พาหนะทางบก ทางน้ าและทางอากาศแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง                  

แต่ในฉบับนี้ ทางบก แจ้งภายใน 1 ชั่วโมง ซึ่งต้องการทราบเหตุผล 
ผู้แทนกรมป้องกัน ... 
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3. ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ข้อเสนอแนะว่า หากมองด้านการปฏิบัติ  

กรณหีน่วยงานภาครัฐ  
- ผู้แจ้ง ควรเป็นหน่วยงานต้นสังกัด  
- วิธีการ ควรให้ แจ้งตรงมายังกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้ทราบว่าพาหนะนั้นมาจากพ้ืนที่เขตติดโรค เนื่องจาก

ในทางปฏิบัติ กรณีรถไฟ พนักงานขับรถไฟอาจเข้าไม่ถึงกฎหมายนี้ ทางน้ า ดูแลโดยกรมเจ้าท่าทางน้ า ทางอากาศ           
โดยกรมการบินพลเรือน หน่วยงานต้นสังกัดต้องรู้ เพราะถ้าเจ้าของเรือไม่แจ้ง กระทรวงสาธารณสุขจะได้รับข้อมูลได้อย่างไร  

กรณีภาคเอกชน  
หากมาจากพ้ืนที่เขตติดโรค แล้วจะผ่านเข้าพรมแดนนี้ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้ง ซึ่งก็ต้องแจ้งตามเงื่อนไข

ดังกล่าวเช่นกัน 
 

นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ ชี้แจงว่า ในกฎกระทรวงนี้ใช้ในกรณีที่พาหนะมาจากเขตโรคระบาด ไม่ใช่จาก   
ทุกกรณี การด าเนินการของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
(ตม.) และด่านศุลกากร มีกระบวนการที่ปฏิบัติกันอยู่แล้วตามกฎกระทรวงเดิม และเป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
เพียงแต่เพ่ิมเติมการเดินทางผ่านพรมแดนทางบกซึ่งมีกลไกการท างานโดยคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออกประเทศ        
ซึ่งต้องมาก าหนดวิธีการปฏิบัติร่วมกัน 

ส่วนประเด็นทางบก ท าไมถึงต้องแจ้งภายใน 1 ชั่วโมง การที่จะน าพาหนะเข้าพรมแดน โดยเฉพาะภาคเอกชน 
ในทางปฏิบัติใช้เวลาสั้นกว่าทางน้ าและทางอากาศ  เพ่ือไม่กีดขวาง และความสะดวกในการข้ามแดน ทั้งนี้การด าเนินการ
อาศัยความสมดุลทั้งด้านความสะดวกในการข้ามแดน และความปลอดภัยทางสุขภาพ 

4. ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  
โดยปกติทางน้ า มีหน่วยงานประจ าที่ด่านฯ การประสานงานจึงมิใช่เรื่องยาก เช่น หากมีการประกาศพ้ืนที ่          

เขตโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่จะมีการด าเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะเป็นระบบที่ด าเนินการอยู่แล้ว และทางน้ าจะมีกรมท่าดูแล     
ทางอากาศจะมีกรมท่าอากาศยาน สามารถด าเนินการได้โดยไม่ขัดข้อง และกล่าวเสริมว่า ทางเรือในที่นี้ หมายถึงการเดินทาง 
ทางเรือระหว่างประเทศ ถ้าเป็นเรือข้ามฟากคงไม่ใช่ความหมายในที่นี้  

5. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า 
เห็นด้วยกับผู้แทนกระทรวงคมนาคม ตามนิยามก าหนดด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศของทางกระทรวง

สาธารณสุข ที่ประกาศรายชื่อ 68 ด่านฯ ซ่ึงระบุประเภทด่านฯ ไว้อย่างชัดเจน  

นายแพทย์รุ่งเรือง  กิจผาติ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า การเดินทางข้ามแดนทางน้ า ถือว่าเป็นทางน้ า สอดคล้องกับประเภท
ของด่านฯ ตามประกาศรายชื่อ 68 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และร่างกฎกระทรวงฉบับนี้หลังผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการ ในกระบวนการต่อไปจะประชุมผ่านขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นก่อนเข้าสู่กระบวนการประกาศ            
เป็นกฎกระทรวงต่อไป 

 

6. ผู้แทนกรมปศุสัตว ์ให้ข้อสังเกตว่า  
มีการใช้ค าอยู่ 2 ค า ในร่างกฎกระทรวงฉบับเดิมและฉบับใหม่นี้ คือค าว่า จดหมายอิเลคทรอนิกส์กับไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ขอเสนอให้ปรับให้เหมาะสม 

นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ชี้แจงว่าหนังสือทางโทรสารแจ้งทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการแจ้งในร่างกฎกระทรวงข้อ 3.... (3) แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในที่นี้หมายถึงอีเมล์ โดยภาษาทาง
ราชบัณฑิต ค าว่า “อีเมล์” ใช้ภาษาไทยว่า “ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์” โดยขั้นตอนที่จะเสนอรัฐมนตรีลงนามจะใช้ค าว่า 
“ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์”ในกฎกระทรวงดังกล่าว   

7. ผู้แทนกรมป้องกัน ... 
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7. ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า 
พิจารณาความตามมาตรา 5 ค าว่า “พาหนะ” หมายรวมถึง ยานพาหนะ หรือวัตถุ ซึ่งใช้ในการขนส่ง และสิ่งมีชีวิต

เช่น สัตว์ (อาทิช้าง ม้า) โดยทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ ซึ่งร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เงื่อนไข ควบคุมเฉพาะยานพาหนะ   
ใช่หรือไม่ ควรนิยามให้ชัด เพราะถ้าใช้ว่าพาหนะ จะหมายความรวมถึง สัตว์ หรือวัตถุ เข้าไปด้วย 

 ช่วงนี้ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม       
ได้มาถึงที่ประชุม (หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ) นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ รายงานสรุปการประชุมตามระเบียบวาระ    
การประชุมที่ 1 ถึง 3 ให้ทราบ และแจ้งว่าขณะนี้อยู่ในช่วงการพิจารณาตามระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา           
ล าดับที่ 4.1 ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ  แจ้งก าหนด    
วัน เวลา และสถานที่ ที่พาหนะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  พ.ศ. .... โดยที่ประชุม อยู่ระหว่าง        
การอภิปรายเสนอข้อคิดเห็น ข้อพิจารณาอย่างกว้างขวาง ในภาพรวมโดยหลักการเห็นด้วยแต่มีรายละเอียดปลีกย่อย       
บางประการที่ทางคณะกรรมการมีข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ให้ปรับแก้ถ้อยค า      
ที่ควรแก้ไข  

ประธานการประชุม กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้แทน และขอให้ด าเนินการประชุมต่อ  
นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ กล่าวโดยสรุปว่า ในภาพรวมที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ ส่วนในข้อเสนอแนะ 

ทางฝ่ายเลขาฯจะได้ด าเนินการต่อไป ถ้ามติที่ประชุมเห็นชอบ จะได้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป เพราะกฎหมายนี้เป็นระดับ
กฎกระทรวง จะต้องด าเนินการในชั้นของการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ก่อนการเสนอตามข้ันตอนต่อไป 

 
มติที่ประชุม :  
1. เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของพาหนะ หรือผู้ควบคุมพาหนะ

แจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่พาหนะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. .... 
2. มอบให้ฝ่ายเลขาฯ เพ่ิมเติมในรายละเอียดตามที่เสนอ 

 
นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์เสนอเรื่องพิจารณา ในระเบียบวาระที่ 4 ล าดับที่ 4.2 และขออนุญาตประธานฯ 

ขอให้ผู้ช่วยฝ่ายเลขาฯ นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป เป็นผู้น าเสนอ  

4.2 ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของพาหนะ หรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามา             
ในราชอาณาจักรยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง ประเทศ พ.ศ. .... 
  

 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ  
น าเสนอ 

สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 4.1 โดยความตามมาตรา ๓๙ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุสงสัยว่าพาหนะนั้นมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคระบาด                  
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอ านาจหน้าที่ ดั ง(๒) ให้เจ้าของพาหนะหรือ  
ผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ 

 หลักเกณฑ์ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรณีมีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุสงสัย
ว่าพาหนะใดมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักร ที่มีโรคระบาดเมื่อพาหนะนั้นได้เข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว      
ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะยื่นเอกสารต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ ณ ที่ท าการของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนั้นทันที ดังนี้ 

วิธีการ ...  
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 วิธีการ เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับ
จากเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะครบถ้วนแล้ว กรณีมีเหตุอันสมควร ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ า        
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด าเนินการตรวจตราพาหนะ ผู้เดินทาง สิ่งของ หรือสัตว์ที่มากับพาหนะดังกล่าว       
หากตรวจตราแล้วไม่พบสิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ า    
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีค าสั่งอนุญาตให้พาหนะนั้นเข้าเทียบท่าจอดเทียบ หรือขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือลงได้ 
แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่พบสิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ า        
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีค าสั่งให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแก้ไข ปรับปรุง หรือด าเนินการใดๆ     
เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดต่อ โดยเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
หากเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด าเนินการแทน 
โดยให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแทนดังกล่าวตามจ านวนที่จ่ายจริง หรืออาจ        
มีค าสั่งไม่อนุญาตให้พาหนะนั้นเข้าเทียบท่า จอดเทียบ หรือขนถ่ายสินค้าข้ึนหรือลงได้แล้วแต่กรณี 

 เงื่อนไข 
(๑) กรณีพาหนะทางน้ า 

  (ก) หนังสือส าแดงสุขอนามัยของการเดินทางโดยพาหนะทางน้ าตามแบบ ต. ๓  
  (ข) หนังสือรับรองการยกเว้นการควบคุมสุขาภิบาลเรือ หรือหนังสือรับรองการควบคุมสุขาภิบาล 
เรือตามแบบ ต. ๔  
  (ค) ใบรับรองสุขลักษณะของคอนเทนเนอร์/ตู้บรรทุกสินค้าตามแบบ ต. ๕ (กรณีที่บรรทุก 
คอนเทนเนอร์/ตู้บรรทุกสินค้า) 
  (ง) รายชื่อผู้เดินทางตามแบบ ต. ๖ 
 (๒) กรณีพาหนะทางบก  
  (ก) ใบรับรองสุขลักษณะของคอนเทนเนอร์/ตู้บรรทุกสินค้า ตามแบบ ต.๕ (กรณีที่บรรทุก 
คอนเทนเนอร์/ตู้บรรทุกสินค้า) 
  (ข) รายชื่อผู้เดินทางตามแบบ ต. ๖ 
  (ค) รายงานเรื่องสุขภาพของผู้เดินทางตามแบบ ต. ๘ 
 (๓) กรณีพาหนะทางอากาศ 
  (ก) ใบรับรองสุขลักษณะของคอนเทนเนอร์/ตู้บรรทุกสินค้า ตามแบบ ต. ๕ (กรณีท่ีบรรทุก 
คอนเทนเนอร์/ตู้บรรทุกสินค้า) 
  (ข) รายชื่อผู้เดินทางตามแบบ ต. ๖ 
  (ค) รายงานเรื่องสุขภาพของผู้เดินทาง ตามแบบ ต. ๗ 

 กรณีท่ีพาหนะมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อซึ่งได้ระบุไว้ในรายงาน
ระบาดวิทยาประจ าสัปดาห์ขององค์การอนามัยโลก ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะด าเนินการให้ผู้เดินทางกรอก
ข้อมูลตามแบบค าถามรายงานด้านสุขภาพของผู้ เดินทาง (แบบ ต. ๙) และยื่นเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน              
ควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด้วย 
 

 ประธาน ไดข้อให้นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ขยายความที่มาร่างกฎกระทรวงฉบับนี้  

 

นายแพทย์โอภาส ... 
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 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาความตามมาตรา39 วรรค 2 ให้เจ้าของพาหนะหรือ      
ผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ และขอให้ที่ประชุมดู แบบรายการ  ต. 1 - ต. 10 ประกอบ ค าอธิบายรายละเอียดการปฏิบัติ ที่แนบท้าย           
แฟ้มเอกสารประกอบการประชุม 

 ประธาน ขอให้คณะกรรมการหรือผู้แทนในที่ประชุม ให้ความเห็น ซึ่งมีคณะกรรมการหรือผู้แทน ซักถามและ          
ให้ข้อคิดเห็น โดยสรุปดังนี้    
1. ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มีข้อซักถามและหารือในที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากร่างกฎกระทรวงที่ 4.1,4.2 และ4.3 เป็นร่างที่มีความเกี่ยวพันกัน 
อาศัยอ านาจตามมาตรา 39 (1) (2) และ (5) โดยในฉบับที่ 4.1 นั้นไม่ขัดข้องในหลักการ แต่ในร่างกฎกระทรวงฉบับที่      
4.2 นี้ (ต่อเนื่องจาก 4.1) เป็นมาตรา 39 (2) ระบุแค่ให้ยื่นเอกสาร แต่ส่วนท้ายกฎกระทรวงฉบับ 4.2 ที่เขียนว่า            
“ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแทนดังกล่าวตามจ านวนที่จ่ายจริง” จะเป็นส่วน      
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 41 เกี่ยวกับการเก็บค่าใช้จ่าย และมาตรา 42 เกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกัน ซึ่งเกินบทบัญญัติในมาตรา 39 
ดังนั้นต้องไปก าหนดแยก ในกรอบการด าเนินการของกรมควบคุมโรค ตามมาตรา 39 ในที่นี้ได้เขียนเชื่อมไปถึงมาตรา 40 
และมาตรา 41 ซึ่งในมาตรา 40 เป็นการด าเนินการเกินบทอาศัยอ านาจ 

ประธาน ตั้งข้อสังเกตว่า หากจะยกร่างเรื่องค่าใช้จ่ายในฉบับนี้อาจต้องใช้ฐานอ านาจตามมาตรา 40 และมาตรา 41 
ด้วย และขอให้ทางกลุ่มกฎหมายให้ความเห็นในประเด็นนี้ 

ผู้อ านวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า เอกสาร 4.2 เป็นกฎกระทรวงอาศัยมาตรา 5 และ 39          
วรรคสองเท่านั้น ร่างกฎกระทรวงในข้อ 3 อาศัยอ านาจตามมาตรา 44 ในการออกอนุบัญญัติ ทางฝ่ายเลขาฯ ขอรับ          
ไปด าเนินการและปรับข้อ 3 ออก  

ประธาน  ให้ฝ่ายเลขาฯ ตัดข้อ 3 ในร่างกฎกระทรวงออก ซึ่งถ้อยค าเกินกว่าอ านาจไม่ได้อาศัยมาตรา 39 วรรคสอง     
เป็นฐานอ านาจ 
  
   มติที่ประชุม :  

1. เห็นชอบ ให้ฝ่ายเลขาฯ ตัดข้อ 3 ในร่างกฎกระทรวงออก 
2.  เห็นชอบในหลักการ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของพาหะ          

หรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ พ.ศ. .... และด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
 

๔.๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ              
น าผู้เดินทางซ่ึงไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ น าเสนอ 
อาศัยความตามมาตรา ๓๙ อนุมาตรา (๕) ห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะน าผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการ   

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการเข้ามาในราชอาณาจักร                
โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 

 
 
 

หลักเกณฑ์ ...  
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 หลักเกณฑ์  กรณีที่ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะจะน า ผู้ เดินทางจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอก
ราชอาณาจักรที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้นเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เจ้าของพาหนะหรือ        
ผู้ควบคุมพาหนะตรวจสอบเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
ก าหนดของผู้เดินทางทุกคนก่อนให้ขึ้นพาหนะ แล้วแจ้งรายชื่อผู้เดินทางที่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนพาหนะนั้นเดินทางถึง       
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามแบบรายงานรายชื่อผู้เดินทางที่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (แบบ ต. ๑๐) 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
 วิธีการ ข้อ 4 เมื่อได้มีการตรวจสอบตามข้อ ๒ แล้วพบว่ามีผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค          
ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะห้ามผู้เดินทางดังกล่าวขึ้นพาหนะและแจ้งให้ผู้เดินทางดังกล่าวเลื่อนการเดินทาง
ออกไปเพื่อให้ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคก่อนขึ้นพาหนะ 
 ข้อ 5 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเดินทางมากับพาหนะมาจนถึง       
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้รับผิดชอบน า           
ผู้เดินทางดังกล่าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
 เงื่อนไข   

(๑) กรณีพาหนะทางน้ า ให้แจ้งไม่น้อยกว่าสี่ชั่วโมงก่อนพาหนะนั้นจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
 (๒) กรณีพาหนะทางบก ให้แจ้งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนพาหนะนั้นจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ 
 (๓) กรณีพาหนะทางอากาศ ให้แจ้งไม่น้อยกว่าสี่ชั่วโมงก่อนพาหนะนั้นจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ 
  

ผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามข้อ ๒ อาจได้รับการยกเว้นให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร      
ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) กรณีที่ผู้เดินทางดังกล่าวมีเอกสารรับรองจากแพทย์ผู้ท าการตรวจวินิจฉัยแสดงต่อเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม
พาหนะว่าเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือเป็นผู้ที่มีอาการแพ้สารโปรตีนจากไข่ขาว หรือเป็นผู้ที่มีอาการภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการให้เคมีบ าบัด 
 (๒) กรณีที่ผู้เดินทางดังกล่าวมีข้อจ ากัดทางศาสนาเมื่อผู้เดินทางตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) ได้เดินทางเข้ามาถึง   
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแล้ว ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะน าผู้เดินทางมารายงานตัวต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้เดินทาง
ด าเนินการตามแนวทางหรือวิธีการที่กรมควบคุมโรคประกาศก าหนด  
 

 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์  ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมถึงเหตุผลว่าทีต่้องมีกฎกระทรวงฉบับนี้  
การป้องกันโรคติดต่อที่ส าคัญคือ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยการฉีดวัคซีน ซึ่งวัคซีนเป็นเครื่องมือในการป้องกัน

โรคที่มีประสิทธิภาพมาก วัคซีนป้องกันโรคมีหลายชนิด เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ตามที่มีข้อตกลงระหว่างประเทศ     
ว่าต้องให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศเขตติดโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนบางชนิด จ าเป็นต้องได้รับวัคซีนก่อนเดินทางไป
ประเทศอ่ืน เพ่ือป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจาย ดังนั้น ขอยกตัวอย่างเรื่องโรคไข้เหลืองเป็นตัวอย่างในการน าเสนอ แต่กรณี   
โรคอ่ืนๆ ก็ใช้กฎระเบียบนี้เช่นเดียวกัน  

 ประธาน ขอให้คณะกรรมการให้ความเห็น ซ่ึงมีคณะกรรมการหรือผู้แทน ซักถามและให้ความเห็นดังต่อไปนี้    

 

 

1. ผู้แทนเลขาธิการฯ ... 
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1. ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา มีข้อซักถามว่า 

เอกสารข้อ 3 (1) กรณีท่ีผู้เดินทางดังกล่าวมีเอกสารรับรองจากแพทย์ผู้ท าการตรวจวินิจฉัยแสดงต่อเจ้าของพาหนะหรือ
ผู้ควบคุมพาหนะว่าเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือเป็นผู้ที่มีอาการแพ้สารโปรตีนจากไข่ขาว หรือเป็นผู้ที่มีอาการ
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการให้เคมีบ าบัด (2) กรณีท่ีผู้เดินทางดังกล่าวมีข้อจ ากัดทางศาสนา มีข้อซักถามว่า 

- ใครจะเป็นผู้รับรองและถ้าไม่ได้รับวัคซีนจากกรณี (1) (2)  มีกรณีอ่ืนอีกหรือไม ่
- ในทางปฏิบัติใครเป็นผู้วินิจฉัยหรือส่งให้ใครวินิจฉัยหรือตรวจจากเอกสารเท่านั้น 
- ประเด็นต่อเนื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 
- ใน ข้อ 3 (1) มีข้อจ ากัดทางการแพทย์อ่ืนๆด้วยหรือไม่ และมีข้อยกเว้นกรณีไม่อยู่ใน 4 กลุ่ม สามารถเพ่ิมเติม

อ่ืนๆไดห้รือไม่  

 ประธาน มอบกรมควบคุมโรคชี้แจงในทางวิชาการ  

 ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค ชี้แจงว่าในหลักการ หากผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงและไม่ได้      
รับวัคซีน ไม่อนุญาตให้เข้ามาในประเทศ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น แต่ในข้อ 3 ได้เปิดช่องไว้ว่า บางครั้งมีกรณีที่มีความจ าเป็น
จริงๆ ที่อาจท าให้คนบางคนมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถได้รับวัคซีนได้ แต่มีความจ าเป็นต้องเดินทางเข้ าประเทศ โดยทั่วไป   
คนที่จะมีโอกาสไม่ได้รับวัคซีนในช่วงระยะเวลาก่อนเดินทางประมาณ 2  - 3 สัปดาห์ อาทิ หญิงตั้งครรภ์ แต่ไม่ได้     
หมายความว่า ในขณะตั้งครรภ์จะไม่ได้รับวัคซีนได้ทุกชนิด วัคซีนบางชนิดสามารถให้ได้ในหญิงตั้งครรภ์ ส่วนเรื่องของการ  
แพ้โปรตีนจากไข่ขาว วัคซีนที่ท าจากไข่ขาว หากแพ้ก็ไม่จ าเป็นต้องได้รับ เป็นข้อยกเว้นที่ส าคัญได้ เรื่องของอาการ     
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง บางอย่างก็มีความจ าเป็นจริงๆ หากเชื่อมโยงกรณีผู้ที่เป็นโรคเอดส์สามารถรับวัคซีนได้ทุกตัว ยกเว้นว่า   
ในขณะนั้นจะมีภูมิต้านทานต่ ามากๆ ส่วนเรื่องเคมีบ าบัดในบางกรณีแค่นั้นทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา       
ไม่ได้หมายความว่า ยกเว้นในทุกกรณี จะต้องมีการวินิจฉัยที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

 ประธาน  กล่าวถึงเมื่อผู้เดินทางตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) ได้เดินทางเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
แล้ว ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะน าผู้เดินทางมารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้เดินทางด าเนินการตามแนวทางหรือวิธีการ   
ที่กรมควบคุมโรคประกาศก าหนด ซึ่งอาจจะมีเพ่ิมเติมว่าถ้ามารายงานตัวจะต้องปฏิบัติอย่างไร จะมีแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติม
หรือไม ่

 ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป อธิบายเพ่ิมเติมในทางปฏิบัติว่า 
ยกตัวอย่าง ผู้เดินทางที่มาจากพ้ืนที่ติดโรคไข้เหลือง และมีภาวะตั้งครรภ์อยู่ในบางรายมีหลักฐานเป็นที่ประจักร    

และมีหลักฐานเช่นใบรับรองแพทย์ว่าตั้งครรภ์ บางรายไม่สามารถมองเห็นว่าตั้งครรภ์ และไม่มีหลักฐานแสดงเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จะต้องน าผู้เดินทางรายนั้นไปตรวจที่คลินิกที่มีแพทย์ประจ าอยู่
เพ่ือยืนยันและอนุญาตไม่ให้รับวัคซีน และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อฯ ได้ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตน เพ่ือมิให้แพร่เชื้อ 
และเพ่ือป้องกันสุขภาพคนในประเทศและดูแลสุขภาพของผู้ เดินทางด้วย จากที่ได้กล่าวมานี้ เป็นวิธีการปฏิบัติ                 
ก่อนที่กฎกระทรวงฉบับนี้จะประกาศ และจะมีการพัฒนาระบบต่อไป 

 ประธานกล่าวประเด็นใน ข้อ 3 ยกเว้นจากข้อ 2 (1) ต้องมีใบรับรองแพทย์ (2) มีการพิสูจน์ทราบทางศาสนา       
ในข้อจ ากัด และตามที่ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไปอธิบายเพ่ิมเติม แม้ว่า (1) (2) ในส่วนของข้อ 3 เจ้าหน้าที่ก็ยัง
สามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาพิสูจน์เพ่ือวินิจฉัยเพ่ิมเติม กรณีอ่ืนๆ ซึ่งอาจเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ       
เจ้าพนักงานฯ 
  ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า ประเด็น กรณีอ่ืนๆ น่าจะเพ่ิมข้อยกเว้นได้     
แต่ต้องท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง แต่สรุปโดยหลักการจะไม่น าผู้เดินทางที่มาจากพ้ืนที่เขตติดโรคเข้ามาประเทศ 
 

2. ผู้แทนกรมป้องกันฯ ... 
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2. ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีข้อซักถามวิธีการปฏิบัติใน (2) ส่วนใหญ่เจออะไรบ้าง 
   

นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ ชี้แจงว่า กรณีส่วนใหญ่ ผู้เดินทางที่นับถือศาสนาอิสลาม และวัคซีนที่มีผลิตภัณฑ์
จากสุกร ถ้าทราบว่าผู้เดินทางนับถือศาสนาอิสลาม จะไม่บังคับเป็นต้น 

 

3.  ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา หารือประเด็น ข้อจ ากัดทางศาสนา เป็นหลักปฏิบัติอยู่แล้ว สามารถควบคุมได้
ตั้งแต่ต้นทาง แสดงว่าก่อนที่จะเข้ามา ผู้เดินทางต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องด าเนินการอย่างไร พอมีข้อจ ากัดในทางศาสนา เหมือน
เป็นการปล่อยฟรี และประเด็น ข้อ 5 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเดินทางมา
กับพาหนะมาจนถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศไม่ว่าด้วยเหตุผลใดให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ         
เป็นผู้รับผิดชอบน าผู้เดินทางดังกล่าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เป็นประเด็นเดียวกับ มาตรา40 และมาตรา 44 ไม่
แน่ใจว่า ข้อ 5 จ าเป็นต้องเขียนหรือไม่ 
 นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์  เห็นด้วยกับผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าในข้อ 5                      
ไม่จ าเป็นต้องเขียนในกฎกระทรวง ส่วนกรณีข้อจ ากัดทางศาสนา ในทางปฏิบัติขณะนี้ ยังไม่เป็นปัญหาขนาดนั้น อย่างไรก็ตาม     
การด าเนินการปฏิบัติตามค าแนะน าของกฎอนามัยระหว่างประเทศ 

ประธาน กล่าวโดยสรุป ให้ฝ่ายเลขาฯปรับแก้ไข ข้อ 3 (1) ประเด็น 4 กลุ่มต้องมีเอกสารรับรองพิจารณาเพ่ิม
เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ่ืนที่จะเป็นผลเสียหากได้รับวัคซีนและอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าพนักงานวินิจฉัยเพ่ิมเติมได้ 

 
มติที่ประชุม :   

1. เห็นชอบ ให้ฝ่ายเลขานุการฯปรับแก้ไข ข้อ 3 (1) ประเด็น 4 กลุ่ม ว่าเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์หรือ
เป็นผู้ที่มีอาการแพ้สารโปรตีนจากไข่ขาว หรือเป็นผู้ที่มีอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการให้เคมีบ าบัด  
พิจารณาเพิ่มเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ่ืนที่จะเป็นปัญหาหากได้รับวัคซีนและอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าพนักงานวินิจฉัยเพ่ิมเติมได้ 

2. เห็นชอบในหลักการ  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการห้ามเจ้าของพาหนะ
หรือผู้ควบคุมพาหนะ น าผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

 
 นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ เสนอเรื่องพิจารณา ในระเบียบวาระที่ 4.4 และขออนุญาตท่านประธาน ขอให้
ผู้ช่วยฝ่ายเลขาฯ นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์  ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา เป็นผู้น าเสนอในรายละเอียด   
๔.๔ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตราย หรือ   
โรคระบาด พ.ศ. .... 
 นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 
น าเสนอ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 7 (2) และมาตรา 34 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
ที่มา มาตรา 7 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ       
มีอ านาจประกาศก าหนด ดังต่อไปนี้ อนุมาตรา (2)หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการหรือออกค าสั่ง      
และการสอบสวนโรค อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๔ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เมื่อเกิด
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพ้ืนที่ใด ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่นั้นมีอ านาจที่จะด าเนินการเองหรือออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๓๔  
 
 
 

(1) ให้ .. มารับการ ... 
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(๑) ให้...มารับการตรวจหรือรักษา 
(๒) ให้ผู้......ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
(๓) ให้น าศพหรือซากสัตว์.....ไปรับการตรวจ หรือจัดการทางการแพทย์ 
(๔) ให้เจ้าของ .....ก าจัดความติดโรค 
(๕) ให้เจ้าของ...ก าจัดสัตว์ แมลง หรือตัวอ่อนของแมลง 
(๖) ห้าม.....ก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
(๗) ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ 
(๘) เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการหรือออกค าสั่งตามวรรคหนึ่ง และการสอบสวนโรคตามวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 ประธาน เปิดโอกาสให้คณะกรรมการให้ความเห็น มีคณะกรรมการหรือผู้แทน ซักถามและให้ความเห็นดังต่อไปนี้    

1. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เห็นด้วยในสาระส าคัญในรายละเอียด แต่มีข้อสงสัยออกเป็นประกาศกระทรวง
สาธารณสุขไม่ใช้ค าว่าออกเป็นประกาศของคณะกรรมการฯ โดยปกติการออกประกาศโดยคณะกรรมการทางกฎหมาย        
จะออกเป็นประกาศคณะกรรมการนั้นๆ 

 

2. ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้แจงว่า  
ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้ออกประกาศเป็นประกาศกระทรวง ให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

ตามมาตรา 7 (2) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นประกาศของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า
ต่อไปประกาศต่างๆอาจไม่ได้พิจารณาจึงขอเสนออธิบดีกรมควบคุมโรค รักษาการประกาศ เป็นประเด็นการรับมอบอ านาจให้
อธิบดีในการจัดการปัญหาเบื้องต้น  

 ประธาน กล่าวสรุป ตามที่ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนออธิบดีกรมควบคุมโรค รักษาการประกาศ 
ขอให้ทางกรมควบคุมโรค ให้ความเห็น  

 นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์  ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยที่เสนออธิบดีกรมควบคุมโรค รักษาการประกาศ      
เพ่ือความคล่องตัวในการจัดการปัญหาเบื้องต้น หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จะปรับแก้ไข และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

3. ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฐานะผู้เข้าร่วมประชุม มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า ค าสั่ง     
ในมาตรานี้ เป็นค าสั่งอาศัยอ านาจทางปกครอง สังเกตเห็นว่ามาตรา 7 (2) ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข การสอบสวนโรค แต่การออกค าสั่งในที่นี้สังเกตว่า ยังขาดกระบวนการ แต่ถ้าทางคณะกรรมการเห็นว่า
ครอบคลุมหมดแล้ว ก็รับหลักการในเบื้องต้นได้ แต่กลุ่มกฎหมายอาจมีความเห็นในตอนเสนอรัฐมนตรี 

   

 ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา ชี้แจงว่า การด าเนินการหรือออกค าสั่ง จะแยกอยู่คนละฉบับ ซึ่งการออกค าสั่ง     
อยู่ในระเบียบวาระท่ี 4.5 

  

 ประธาน กล่าวโดยสรุปมติที่ประชุม และประเด็นมอบอ านาจเชื่อมโยงในระเบียบวาระที่ 4.5 และ มอบฝ่ายเลขาฯ 
ด าเนินการต่อ 
     มติที่ประชุม :  

1. เห็นชอบ ให้ฝ่ายเลขาฯปรับแก้ เ พ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับมอบอ านาจหน้าที่อธิบดี กรมควบคุมโรค                
ในรักษาการประกาศ 

2. เห็นชอบในหลักการ  ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
สอบสวนโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด พ.ศ. .... 
 

นายแพทย์โอภาส ... 
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 นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ เสนอเรื่องพิจารณา ในระเบียบวาระที่ 4.5 และขออนุญาตท่านประธาน ขอให้
ผู้อ านวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค เป็นผู้น าเสนอในรายละเอียด   
๔.๕ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการหรือออกค าสั่งของเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... 
 นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค น าเสนอ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๗ (๒) และมาตรา ๓๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕58 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  
 ที่มา มาตรา ๗ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มีอ านาจประกาศก าหนด (๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการหรือออกค าสั่ง และการสอบสวนโรคเชื่อมโยง
มาตรา 7 กับ มาตรา ๓๔ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหรือ   
มีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพ้ืนที่ใด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่นั้นมีอ านาจที่
จะด าเนินการเองหรือออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดด าเนินการ ดังต่อไปนี้  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการ
หรือออกค าสั่งตามวรรคหนึ่ง และการสอบสวนโรคตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

 ประธาน ขอให้คณะกรรมการให้ความเห็น มีคณะกรรมการหรือผู้แทน ซักถามและให้ความเห็น ดังต่อไปนี้ 
1. ประธาน กล่าวในข้อ 8 ก่อนเข้าด าเนินการตามข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีค าเตือนเป็นหนังสือถึงผู้อยู่    
ในบังคับของค าสั่งให้กระท าการหรือละเว้นกระท าการตามค าสั่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามสมควรแก่กรณี ค าเตือน
ดังกล่าวจะก าหนดไปพร้อมกับค าสั่งก็ได้ ประธาน มีข้อสังเกต และข้อซักถามดังนี้  

ประเด็นที่ 1. จะมีแนวทางปฏิบัติ หรือไม่ เนื่องจากเป็นค าสั่ง และอาจรอนสิทธิ์ส่วนบุคคล  
 ประเด็นที่ 2. ในข้อ ๑๐ กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการป้องกันหรือควบคุมการแพร่ของโรคติดต่อ

อันตรายหรือโรคระบาดทันที หรือมีกรณีที่เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะอย่างร้ายแรง เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่ออาจเข้าด าเนินการโดยไม่ต้องออกค าสั่งตามข้อ ๒ หรือค าเตือนตามข้อ ๘ ก่อนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องกระท า        
โดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตน ข้อซักถาม คือ ท าอย่างไรให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ กระท าโดยอยู่ในดุลพินิจเช่นกัน ถ้าดุลพินิจดี จะมีประสิทธิภาพในการควบคุม หรือไม่ดีเกิด    
การรอนสิทธิ์ กรณีแบบนี้จะให้สมดุลกันอย่างไร ข้อกังวลคือการรอนสิทธิ์กับกลไกการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  

 ประเด็นที่ 3 ภาพโดยรวม พอออกเป็นประกาศกระทรวง โดยการออกค าสั่ง ในหลักการคือค าสั่งทางปกครอง มีการ
คุ้มครองฉุกเฉินใน 24 ชั่วโมง จะสมดุลกันอย่างไร  

 ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา ชี้แจงว่า ประเด็นที่ 1 ขึ้นกับโรคในที่นี้คือโรคอะไร ความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินการเกี่ยวข้องกับระยะฟักตัวของโรค และเป็นจุดที่น ามาบริหารจัดการ ในการควบคุมโรค ค าสั่งในการด าเนินการกับ
โรคใดๆ ไม่ควรเกิน 1 ใน 4 ของระยะฟักตัว ยกตัวอย่างเช่น โรคหนึ่งมีระยะฟักตัว 4 วัน แปลว่าคน  ที่รับค าสั่งจะต้อง
ด าเนินการภายใน 1 วัน ถ้าโรคหนึ่งระยะฟักตัว 12 วัน ก็ต้องด าเนินการภายใน 3 วัน เป็นต้น ในหลักการกฎหมายฉบับนี้
ไม่ได้เพ่ือตัวบุคคล แต่เป็นเพื่อส่วนรวม ส่วนประเด็นที่ 2 ข้อที่ 10 ในช่วงเวลาระยะหนึ่งจะเกิดสมดุลทั้งสองอย่าง เรื่องของ
สิทธิของบุคคลกับเรื่องของสิทธิของสาธารณะ ยกตัวอย่าง กรณีมีผู้ป่วยไข้ซิการ์  (Zika) 1 ราย ในรัศมี 400 เมตร              
มีการด าเนินการและไม่ด าเนินการควบคุมป้องกัน 2 กรณ ี 

1)  หากมีหญิงตั้งครรภ์เกิดได้รับเชื้อ จากการไม่ก าจัดยุงหรือลูกน้ า ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม จะเกิดผลกระทบ     
คือ มีลูกท่ีมีภาวะสมองเล็ก เหตุการณ์นี้ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ป้องกันควบคุม จะมีผลอย่างไร เกิดการรอนสิทธิ์ไม่มาก 
แต่เกิดผลกระทบสูง  
 
 

2)  แต่กรณี ... 
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2) แต่กรณีมีการรอนสิทธิ์รุนแรง เช่น กักกัน ไม่ให้เดินทางออกนอกพ้ืนที่หลายวันขึ้นกับว่าเกิดโรคอะไร 
ผลกระทบของโรคต่อผู้ป่วยหรือบุคคลข้างเคียงก็จะไม่มาก เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจจริงๆ ส่วนเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์     
ของบุคคลต่อการฟ้องร้อง ถ้ารุนแรงมากอาจมีการฟ้องร้องได้ จะต้องสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายว่าสามารถเกิดขึ้นได้ 
ทั้งสองกรณ ี 
2. กรรมการแพทยสภา ให้ข้อสังเกตทางกฎหมายว่า การปล่อยว่างไว้แบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งประกาศกระทรวงควรจะ      
รัดกุมพอสมควร จึงขอสอบถามว่า คณะกรรมการชุดนี้มีอ านาจออกแบบประกาศนี้หรือไม่ 
3. ประธาน ตั้งข้อสังเกตว่า  ท าเร็ว ท ามาก ท าให้ครอบคลุม คือความส าเร็จ พอออกเป็นกฎหมายสภาพการบังคับใช้       
เรื่องสิทธิ และกลไกของศาลปกครอง ท าให้ชะลอหรือคุ้มครอง ท าให้เกิดประสิทธิผลต่อการควบคุมโรคหรือไม่ 
4. ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ความเห็นว่า ตามมาตรา 34 (1) - (8) มีเรื่องใดจ าเป็นที่ต้องออกประกาศ
กระทรวง มีกรอบด าเนินการตามกฎหมาย กรอบด าเนินการขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ อย่างไร ถ้าไม่ด าเนินการจะมีวิธีการ
ด าเนินการตามกฎหมาย และหากประสบเหตุ สามารถแจ้งโดยตรง หรือออกค าสั่งเป็นหนังสือ เป็นการแสดงหลักฐาน          
ที่จะสามารถโต้แย้งหรือยืนยันต่อกระบวนการว่าเราไม่ได้สั่งเกินกว่ากฎหมายที่ก าหนด 
5. ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เข้าใจได้ว่าผู้ยกร่างได้ศึกษาวิธีการควบคู่กับกฎหมายปกครอง       
แต่เรื่องของก าหนดระยะเวลาในด้านการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับสาธารณสุข ให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ให้ร่างอย่างชัดเจนรัดกุม       
เพ่ือมิให้ขัดต่อกฎหมายกลาง 
6. นายรักไทย  งามภักดิ์ เข้าร่วมประชุมจากกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ในส่วนเกี่ยวข้องกับสัตว์ มาตรา34 (1) (2) เป็น
ประกาศมิได้เป็นกฎกระทรวง จะกระทบสิทธิ์พอสมควรต่อเจ้าของสัตว์ หากดูอ านาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และพ.ร.บ.        
ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นกฎหมายคนละเจตนา คงต้องร่วมมือกันด าเนินการ และมีข้อสงสัยในประเด็น การมอบอ านาจ           
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามข้อ 6 ได้ระบุว่า ภายหลังได้แจ้งค าสั่งให้บุคคลผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งแล้ว กรณีมีเหตุ     
อันสมควร เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้ท าค าสั่งอาจเข้าด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของตนได้ หรือจะมอบ
อ านาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนเป็นผู้ด าเนินการก็ได้  จะขอหารือในที่ประชุมว่าถ้ามีค าสั่ง       
ท าลายสัตว์ คอกสัตว์ แล้วทางเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะมอบอ านาจให้เจ้ าหน้าที่อ่ืน เช่น ปศุสัตว์ท า ยกตัวอย่าง     
ตามประกาศนี้ด าเนินการได้หรือไม่ และค่าชดใช้ไม่ได้ระบุไว้  

 นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ ชี้แจงว่า การจ่ายค่าชดเชยฯ จะอยู่ในกฎกระทรวง ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ      
ของคณะกรรมการฯ แล้ว  

 ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า การมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการ ตามมาตรา 36 จัดตั้ง
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อฯ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติฉบับนี้ สามารถมอบ
อ านาจให้กับลูกทีมในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อฯปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อได้ อาทิ ปศุสัตว์เป็นหน่วย
ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อฯ ก็สามารถด าเนินการได้  
7.  ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบถามประเด็น ประกาศฉบับนี้ เกี่ยวกับเรื่อง
ค่าใช้จ่าย มาตรา 44 ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือจะต้องน ามาใส่ในประกาศฉบับนี้ และในข้อ 8 (2) และข้อ 7 คือในอัตรา
เหล่านี้ใครเป็นคนก าหนดหลักเกณฑ์การจ่าย มาตรา 48 ค่าทดแทน ใครผู้พิจารณาจ่ายอย่างไร 

 นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ ชี้แจง เรื่องการจ่ายค่าชดเชยจะมีร่างกฎกระทรวงฯ ซึ่งผ่านคณะกรรมการ
เห็นชอบแล้ว และผ่านชั้นรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว ซึ่งจะมีในรายละเอียด 

 

 ผู้อ านวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า กรณีค่าชดเชยในส่วนนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน ในวิธีการ
ชดเชย จะอยู่ในกฎกระทรวงตามมาตรา 48 เป็นเรื่องของการทดแทน กรณีที่เกิดความเสียหายที่เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อเข้าไปด าเนินการควบคุมโรค จะก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ใครจะเป็นผู้พิจารณาจ่ายอย่างไร ส่วนอัตราค่าทดแทน 
เพ่ือชดเชยความเสียหาย จะเป็นประกาศอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยอ านาจของคณะกรรการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามมาตรา 
14 ให้อ านาจในการพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การเบิกจ่ายในส่วนค่าชดเชยค่าทดแทนนี้  

จะเป็น ... 
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จะเป็นร่างอนุบัญญัติอีกฉบับออกมาสอดรับกัน และทางฝ่ายเลขาฯจะรับกลับไปปรับถ้อยค าเชื่อมโยง การเขียนไปสู่          
การเบิกจ่ายตรงนั้นอย่างไร 

  

 ประธาน กล่าว โดยสรุปตามมาตรา 44 และมาตรา 48  ไม่ควรมาอยู่ในประกาศกระทรวงนี้ เพราะอาศัยอ านาจ   
คนละมาตรา 
 

 ประธาน กล่าวสรุปในส่วนของระเบียบวาระที่ 4.5 เห็นชอบในหลักการ และมอบฝ่ายเลขาฯรับข้อสังเกต              
ในที่ประชุม วิเคราะห์เทียบเคียง กฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง และปรับถ้อยค า เพ่ือปรับแต่งประกาศกระทรวง ซึ่งไม่เข้า
คณะรัฐมนตรี แต่ขึ้นกับดุลพินิจของรัฐมนตรี  และให้น าผลการพิจารณาตามระเบียบวาระที่ 4.5 มาเสนอในที่ประชุมให้
รับทราบด้วยในครั้งต่อไป 

 
   มติที่ประชุม  :   

1. เห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขาฯรับข้อสังเกตในที่ประชุม วิเคราะห์เทียบเคียง กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และปรับแก้ถ้อยค า  

2. ให้น าผลการพิจารณาตามระเบียบวาระท่ี 4.5 มาเสนอในที่ประชุมให้รับทราบด้วยในครั้งต่อไป 
3. เห็นชอบในหลักการ  ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข              

ในการด าเนินการหรือออกค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งต่อไป  6 มถิุนายน พ.ศ. 2559  

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณุสข 
  
   มติที่ประชุม  : รับทราบ 
 
ปิดประชุม  เวลา 12.00 น.  
 
 

---------------------------------------------------------- 
 
 

นางอนงนาฏ  มโนภิรมย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
ส านักโรคติดต่อทั่วไป  

ผู้สรุปรายงานการประชุม 
 

นายแพทย์รุ่งเรือง  กิจผาติ  
ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


