
รายการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ต่อประเด็นของร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
 
1. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
  1.1 กรมควบคุมโรคได้จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นของร่างพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จากผู้แทนของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
  1.2 กรมควบคุมโรคได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของกรมควบคุมโรค (www.ddc.moph.go.th/index.php) ซึ่งเป็นการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก าหนดในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม 
แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560  
 
2. จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง 
  2.1 กรมควบคุมโรคได้จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 

(1) รับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนของหน่วยงานในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติและ
หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์  
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

(2) รับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เมื่อวันที่ 2๗ - ๒๘ 
กันยายน 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ 
  2.2 กรมควบคุมโรคจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของกรมควบคุมโรค (www.ddc.moph.go.th/index.php) ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563  
และระหว่างวันที่ 4 - 13 กันยายน 2563 รวม 25 วัน  
 
3. พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น 
  จากผู้แทนของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเปิด
โอกาสในการรับฟังความคิดเห็นทุกพ้ืนที ่ผ่านการจัดประชุมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมควบคุมโรค 
 
4. ความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 

4.1 ความเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๒ ครั้ง 

ประเด็นที่  ๑ การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการก ากับดูแล การได้มา  
การเข้าถึง การเก็บรักษา การน าไปใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
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และควบคุมโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาด เช่น การให้ติดตั้งแอปพลิเคชันหรือการใช้ระบบติดตามอาการ
ของผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือการให้เจ้าหน้าที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นของผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาด 
  มีความเห็นดังนี้ 

๑) นายสมาน  ฟูตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๕ จังหวัดราชบุรี เสนอว่า  
หากการก ากับดูแล การได้มา การเข้าถึง การเก็บรักษา การน าไปใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามประเด็นนี้
เป็นส่วนหนึ่งของมาตรา ๑๐ อยู่แล้ว ก็ให้ก าหนดเพ่ิมเติมในมาตรคา ๑๐ โดยให้มีการบูรณาการกัน แต่ถ้าเป็นคนละ
ประเด็นกันก็ควรก าหนดให้ชัดเจน และเห็นควรให้มีการหารือหน่วยงานผู้รับผิดชอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลว่าสามารถก าหนดหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจาก  
อาจกระทบสิทธิส่วนบุคคล แต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นการด าเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และเห็นว่าตามวรรคสอง 
ของมาตรา ๑๐ ให้อ านาจในการออกอนุบัญญัติซึ่งครอบคลุมสิ่งที่จะต้องด าเนินการตามประเด็นที่จะเสนออยู่แล้ว 
เพียงแต่ต้องไปก าหนดกระบวนการที่ชัดเจน 

๒) นางบุญสวย ชัยสถิตกุล ส านักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เห็นด้วยกับประเด็นที่เสนอให้มีการแก้ไขนี้ 
ส่วนการดูแลฐานข้อมูลหลักใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ อีกทั้งมีเรื่องระดับชั้นของการเข้าถึง การรักษา และการเชื่อมโยง
ข้อมูลที่จะต้องน ามาพิจารณาต่อไป 

๓) นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ ส านักงานสาธารณสุขอ านาจเจริญ เห็นด้วยกับประเด็นที่เสนอให้มี  
การแก้ไขนี้ และควรให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอ านาจดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการออกค าสั่งตามมาตรา ๓๔  
และควรมีล าดับชั้นว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต าแหน่งใดควรเป็นผู้ที่เข้าถึงข้อมูลได้ เช่น เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้ ให้ก าหนดรายละเอียดดังกล่าวไว้ในอนุบัญญัติด้วย 

๔) นางดรุณี โพธิ์สี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เห็นด้วยกับการให้อ านาจในการได้มา
หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

ประเด็นที่ ๒ การก าหนดให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีอ านาจและหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. สั่งการหรือมอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ

กรุงเทพมหานคร กลุ่มบุคคล หรือบุคคล ด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือ  
โรคระบาดได้อย่างเหมาะสม ทันสถานการณ์ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน   

๒. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขของสถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใช้
ส าหรับแยกกักหรือกักกันผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด เช่น ประเภท
ของสถานที่ ลักษณะหรือมาตรฐานของสถานที่ส าหรับเป็นที่แยกกักหรือกักกันผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัย  
ว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ผู้ที่เป็นผู้สัมผัสโรค หรือผู้ที่เป็นพาหะ 

๓. ก าหนดนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพื่อการ
ควบคุมโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาด เช่น การบริหารจัดการวัคซีนที่ใช้ส าหรับป้องกันโรคติดต่ออันตราย
และโรคระบาด 

๔. ก าหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center) ในแต่ละระดับ 
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มีความเห็นดังนี้ 
๑) นายโสภณ เอ่ียมศิริถาวร ผู้อ านวยการกองโรคติดต่อทั่วไป เสนอว่า เนื่องจากมีบุคคล 

ที่ถูกกักกันมากขึ้น กลไกมีความซับซ้อน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนมากขึ้น การเพ่ิมความยืดหยุ่นให้ผู้เดินทาง
ชาวต่างชาติท าให้ความเสี่ยงมีมากข้ึน นอกจากนี้ อาจก าหนดให้ส่วนกลางมีอ านาจมอบหมายหรือสั่งการหน่วยงาน
ระดับจังหวัดโดยก าหนดหน้าที่และอ านาจไว้อย่างกว้าง ซึ่งจะมีการก าหนดรายละเอียดในภายหลัง ภารกิ จเหล่านี้
ใช้คนจ านวนมากจะต้องมีการระดมสมองโดยหน่วยปฏิบัติการที่ด าเนินงานกักกันและคุมไว้สังเกต ซึ่งต่อไป  
มีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนจากการกักกันเป็นการคุมไว้สังเกตมากขึ้นเพ่ือประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว เพราะการ
กักกันจะไม่ใช่ค าตอบส าหรับอีกหนึ่งปีข้างหน้าแต่จะเป็นการคุมไว้สังเกต ส่วนโรงแรมในประเทศไทยมีความสามารถ
ในการกักกันได้ไม่เกินห้าหมื่นคน การคุมสังเกตสามารถที่จะรองรับคนจ านวนมากต่อไป การใช้ประโยชน์  
ศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) ขึ้นอยู่กับผู้บริหารแต่ละจังหวัด ซึ่งการมี EOC ในกฎหมาย
จะท าให้การแก้ปัญหาในแต่ละระดับเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

๒) นายสมาน  ฟูตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๕ จังหวัดราชบุรี   
มีความเห็นดังนี้ ๑. เมื่อมีร่างกฎหมายแม่บทแล้วจะต้องมีการเตรียมกฎหมายล าดับรองไว้ด้วย ๒. ต้องก าหนด 
ให้อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่เพ่ิมเติมขึ้นมานี้ของมีความเชื่อมโยงกับอ านาจของ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อด้วย เพราะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้ออกค าสั่งในการป้องกันตามกฎหมาย  
๓. การก าหนดให้อ านาจคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธ าน 
ในการสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะท าได้จริงในทางปฏิบัติหรือไม่ หากเปลี่ยนเป็นนายกรัฐมนตรี 
จะดีกว่าหรือไม่ในภาวะวิกฤต และ ๔. คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติควรเป็นผู้ก าหนดสถานที่และคุณสมบัติของ
สถานการณ์ในระดับ National Quarantine คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก าหนด Local Quarantine 

๓) นางสาวอุบลวรรณ  นิยมจันทร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เสนอให้แก้ไข (๒) เป็น 
“พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณและแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
หรือโรคระบาด และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ” เพราะโดยปกติคณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบ 
กรอบวงเงิน แต่ไม่ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้มีความยืดหยุ่น 

๔) นายชลทรัพย์ แชมา กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มีความเห็นดังนี้  ๑. เพ่ิม
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานสื่อสารความเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพในคณะกรรมการ และ ๒. กรณีค่าตอบแทน 
เสี่ยงภัยส าหรับหน่วยงานภายนอกที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ควรมีการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ว่าเงินที่ได้มาก้อนเดียวกันจะบริหารจัดการอย่างไรส าหรับหน่วยงานในการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ 

๕)  นายอ านวย  ทิพศรีราช ส านักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ เสนอให้ ปรับแก้
ถ้อยค าใน (๑) - (๕) ให้ชัดเจนและครอบคลุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และโรคระบาดในเรื่อง
การก าหนดนโยบาย วางระบบ และแนวทางปฏิบัติ 

๖) นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ ส านักงานสาธารณสุขอ านาจเจริญ เสนอว่า ควรก าหนดให้ครอบคลุม
ทุกโรค มีข้ันตอนที่ชัดเจน โดยให้หน่วยงานในพื้นท่ีเป็นผู้บริหารจัดการ 

๗) นางดรุณี โพธิ์สี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เสนอว่า ควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
สถานที่กักกันไว้แบบกว้าง ๆ ส่วนในทางปฏิบัติ มีปัญหากับประชาชนชนในพ้ืนที่ที่ไม่เห็นด้วยกับการให้มีสถานที่
กักกันตั้งอยู่ในพื้นท่ี 
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ประเด็นที่ ๓ การก าหนดให้บุคคลที่พบว่าตนเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ
อันตรายและโรคระบาด มีหน้าที่แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เช่นเดียวกับบุคคลตามมาตรา ๓๑  
แหง่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑) นางสาววรรยา  จันทตานนท์ ส านักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา เสนอให้
ก าหนดนิยามค าว่า “แพทย์ผู้ท าการรักษาพยาบาล” เนื่องจากเกิดปัญหาการตีความว่าหมายถึงใคร 

๒) นายสมาน  ฟูตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๕ จังหวัดราชบุรี เสนอให้แยก
กรณีการแจ้งโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาดเป็นอีกมาตรา 

๓) นางศิริรัตน์  ลิกานนท์สกุล อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์  มีความเห็นดังนี้ ๑. เห็นด้วย 
ให้เรื่องจากแจ้งกรณีโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาดแยกเป็นอีกมาตรา  และ ๒. เสนอให้ก าหนดนิยามค าว่า 
“สถานที่ที่ได้มีการชันสูตร” เพราะอาจไม่ได้หมายถึงห้องปฏิบัติการเพียงอย่างเดียว 

๔) นายคุณภาพ คงเจือ กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เสนอให้เพ่ิม “บุคคล 
ในครอบครัว” ไว้ในกลุ่มเดียวกับเจ้าบ้านที่ให้มีหน้าที่แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๑ 

๕) นางมณฑินี  วสันติอุปโภคากร กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เสนอให้แยก
โรคติดต่อแต่ละประเภทออกเป็นแต่ละหมวด 

๖) นางสาวพนิดา  ศรีประสา ส านักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น เสนอให้เพ่ิม
อ านาจในการป้องกันควบคุมโรคกรณีโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 

๗) นางศิริ รัตน์   ลิกานนท์สกุล อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์  เสนอให้ปรับแก้  (๔)  
เป็น “ผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตรในทางการแพทย์ ในกรณีที่ได้มีการชันสูตร...” 

๘) นายกิตติพิชญ์  จันที ส านักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น มีความเห็นว่า 
กรณีการแจ้งโรคระบาด ศูนย์ระบาดวิทยาในสาธารณสุขอ าเภอไม่ได้ถูกก าหนดให้มีหน้าที่แจ้ง จึงขอเสนอให้
ปรับแก้ให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งตามมาตรา ๓๑ ด้วย 

ประเด็นที่ ๔ การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ที่พ านักอยู่ในราชอาณาจักร 
ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีค าสั่งให้แยกกัก กันกัน หรือคุมไว้สังเกตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
เช่นเดียวกับบุคคลตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น  
ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่เพื่อใช้แยกกักหรือกักกัน ค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาดสถานที่
หรือยานพาหนะ 

มีความเห็นดังนี้  
๑) นายคุณภาพ คงเจือ กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เสนอให้ก าหนดนิยามค าว่า 

“กักกัน” ให้หมายความรวมถึงการรักษาด้วย 
๒) นายสมาน  ฟูตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๕ จังหวัดราชบุรี เสนอว่า 

ไม่ควรให้ผู้ที่ถูกกักกันต้องเสียค่าใช้จ่าย 
๓) นางสาวฉายา  อินทรักษ์ ส านักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

มีความเห็นว่า หากเปรียบเทียบกับกรณีนักโทษซึ่งรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดูแลกับผู้ที่ถูกรัฐสั่งให้กักกัน  
รัฐจึงควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีนี้เช่นกัน 
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๔) นางมณฑินี  วสันติอุปโภคากร กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  มีความเห็นดังนี้  
๑. ไม่ควรให้ผู้ที่ถูกกักกันต้องเสียค่าใช้จ่าย รัฐควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และ ๒. เสนอให้มีการชดเชยแรงงาน
นอกระบบ และไม่เห็นด้วยกับการ Home quarantine 

๕) นายชลทรัพย์ แชมา กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เสนอว่า ควรมีทางเลือก 
ให้สามารถ Home isolation ได้ถ้าไม่มีเงิน และมีสิทธิได้รับค่าชดเชยในกรณีท่ีถูกหยุดงาน 

๖) นางสาวอุบลวรรณ  นิยมจันทร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  เห็นด้วยกับประเด็นที่เสนอให้มี
การแก้ไข เพราะต้องค านึงถึงภาระการเงินที่ประเทศจะต้องแบกรับ ทั้งนี้ มีหน่วยงานอ่ืนที่สามารถช่วยหรือ
สนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีไม่มีเงินจ่าย และมีมาตรการเยียวยาอื่น ๆ 

๗) นายเมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อ านวยการกองควบคุมโรคติดต่อ ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
มีความเห็นว่า การประกาศให้โรคใดโรคหนึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของโรคนั้น ดังนั้น 
รัฐจึงควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย อีกท้ัง มีประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถ Home isolation ได ้

๘) นางศิริรัตน์  ลิกานนท์สกุล อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์  มีความเห็นดังนี้ ๑. ในความ 
เป็นจริงผู้ถูกกักก็มีส่วนในการร่วมออกค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว และ ๒. การสูญเสียรายได้ก็ถือว่าได้มีการออกค่าใช้จ่ายใน
การกักกันแล้ว 

๙) นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ ส านักงานสาธารณสุขอ านาจเจริญ มีความเห็นว่าเป็นความรับผิดชอบ
ของรัฐในการด าเนินการให้ประเทศมีความปลอดภัยจากโรคติดต่อ ดังนั้น การพิจารณาว่าใครควรเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายจึงขึ้นอยู่กับว่ารัฐได้แจ้งเตือนว่าพ้ืนที่นั้นมีความปลอดภัยหรือไม่ ถ้ารัฐได้แจ้งแล้วว่าไม่ปลอดภัย แล้วยังมี
การฝ่าฝืนเข้าไปในพ้ืนที่นั้นอีก ผู้ที่ฝ่าฝืนจึงควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

ประเด็นที่ ๕ การแยกเรื่องสอบสวนโรคกับเรื่องด าเนินการหรือออกค าสั่งออกจากกัน 
 โดยก าหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถด าเนินการหรือออกค าสั่งได้ เมื่อเกิดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้
เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดขึ้น โดยบางกรณีไม่จ าเป็นต้องมีการสอบสวนโรคก่อน  

มีความเห็นดังนี้  
๑) นายชาโล สาณศิลปิน กองระบาดวิทยา เห็นด้วยกับประเด็นที่ เสนอให้มีการแก้ไข  

แต่ ณ ขณะนี้มีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหลากหลาย อาจต้องก าหนดคุณสมบัติว่าใครสอบสวนโรคได้  
หรืออาจจะก าหนดให้เฉพาะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสายสาธารณสุขท่ีสามารถสอบสวนโรคได้ 

๒) นายสมาน  ฟูตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๕ จังหวัดราชบุรี   
มีความเห็นดังนี้ ๑. การออกค าสั่งตามมาตรา ๓๔ ควรต้องมีการด าเนินการบางอย่างก่อนที่จะใช้อ านาจ เพราะเป็น
การรอนสิทธิของประชาชน ๒. หากก าหนดไว้ดังประเด็นที่เสนอเพ่ิมเติมนี้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจ 
ไม่สามารถท าได้ แต่จะเป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อที่มีหน้าที่เพราะมีอยู่ในทุกอ าเภอ  และ ๓. ควรให้ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อมีหน้าที่สอบสวนโรค 

๓) นางเพ็ญศรี  ไผทรัตน์ ส านักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๔ จังหวัดสระบุรี เสนอให้มีการเพ่ิม
คุณสมบัติของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในอนุบัญญัติ เพ่ือให้การด าเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้อง 

๔) นางมณฑินี  วสันติอุปโภคากร กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เสนอว่า  
ควรก าหนดให้ “เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมาย” เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่มีหน้าที่
สอบสวนโรค 
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ประเด็นที่ ๖ การก าหนดให้ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ 
ของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  
มีอ านาจและหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. สั่งห้ามท ากิจกรรมหรือกิจการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น การจัดคอนเสิร์ต  
การจัดกิจกรรมในสถานที่แออัด 

๒. สั่งให้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเม่ือสถานที่ใดมีความเสี่ยงที่จะเกิด
การแพร่ระบาดของโรคหรือถูกสั่งปิดกิจการหรือสั่งห้ามจัดกิจกรรม เช่น การให้ท าความสะอาดสถานที่ การให้
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 

มีความเห็นดังนี้ 
๑) นายชาโล สาณศิลปิน กองระบาดวิทยา เสนอว่า การก าหนดสถานที่กักกันควรเป็นอ านาจ  

ของผู้ว่าราชการในการก าหนดตามมาตรา ๓๕ และรัฐควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักกัน เพราะประชาชน
อาจไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ 

๒) นายสมาน  ฟูตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๕ จังหวัดราชบุรี เสนอว่า 
อ านาจตาม (๒) ควรก าหนดให้ผู้ว่าราชการสามารถสั่งผู้ใดหรือกลุ่มบุคคลใดได้ด้วย 

๓) ศาสตราจารย์อมร ลีลารัศมี ที่ปรึกษาเลขาธิการแพทย์สภา เสนอให้มีการแก้ไข (๑) เป็น  
“สั่งห้ามผู้ใดท ากิจกรรมหรือกิจการที่อาจก่อให้การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเมื่อสถานที่ดังกล่าว
ไม่สามารถด าเนินการตามข้อก าหนดหรือค าสั่งมาตรการป้องกันโรค” เนื่องจากเป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชน 

๔) นางสาวพนิดา  ศรีประสา ส านักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น มีความเห็นว่า 
การออกค าสั่งด าเนินการอย่างไร สามารถออกเป็นกฎได้หรือไม่ ควรมีแบบหรือไม่ 

ประเด็นที่ ๗ การก าหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศสามารถด าเนินการกับพาหนะหรือผู้ เดินทางที่มาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร 
ที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย โดยไม่ต้องประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่านั้น  
เป็นเขตติดโรคก่อน 

มีความเห็นดังนี้  
๑) นายสมาน  ฟูตระกูล  ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๕ จังหวัดราชบุรี  

มีความเห็นดังนี้ ๑. ประเด็นที่เสนอให้มีการแก้ไขนี้จะขัดหลักการของมาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ หรือไม่ 
หรือควรไปก าหนดแยกมาตรา ๓๙ กับ ๔๐ ออกจากกันให้ชัดเจน กรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องกักกันผู้ที่เดินทางมา
จากประเทศที่ไม่ใช่เขตติดโรคอาจไปก าหนดอ านาจดังกล่าวเพ่ิมในมาตรา ๓๙ ได้ แต่ต้องมีความชัดเจนระหว่าง
อ านาจของอธิบดีกรมควบคุมโรคกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ๒. อ านาจในการเรียกเอกสารอ่ืนใด
เพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบ อ านาจในการออกค าสั่งให้กักกัน หรืออ านาจอ่ืน ๆ ที่ต้องการเพ่ิมให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อาจน าไปก าหนดไว้ใน ๓๙ ได้โดยไม่จ าต้องมีการประกาศ
เขตติดโรค 

๒) นายวราโรจน์ เองสมบุญ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย มีความเห็นดังนี้ ๑. ควรก าหนดอ านาจ
ของอธิบดีกรมควบคุมโรคกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแยกกันให้ชัดเจน และ ๒. เสนอให้เจ้าพนักงาน
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ควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอ านาจเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการป้องกัน  
ควบคุมโรคได้ 

๓) นางสุพินดา  ตีระรัตน์ กองโรคติดต่อทั่วไป มีความเห็นว่า ประเด็นที่เสนอให้มีการแก้ไขอาจ  
ขัดกับอ านาจของคณะกรรมการด้านวิชาการวิชาการตามกฎหมายเดิม และจะมีผลกระทบมาก เห็นควรไปก าหนด
เพ่ิมเติมในมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ให้ชัดเจนดีกว่า  

๔) นายคุณภาพ คงเจือ กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มีความเห็นว่า ณ ด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ มีผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่มีโรคติดต่ออันตรายเกิดขึ้นที่ไม่ใช่เขตติดโรค จึงขอเสนอ
ให้มีการก าหนดเพ่ิมอ านาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
ในมาตรา ๓๙ ให้มีอ านาจด าเนินการกับผู้เดินทางดังกล่าวได้ 

๕) นางสาวอริสา นวลศิลป์ ส านักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ มีความเห็นว่า  
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศออกค าสั่งเป็นรายบุคคลไม่ทัน เห็นควร
ให้มีวิธีการออกค าสั่งที่สะดวกกว่านี้ 
  ประเด็นที่ ๘ การให้ราชการบริหารส่วนกลางมีอ านาจในการออกประกาศหรือค าสั่งเพื่อการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดได้อย่างเหมาะสมและตามความจ าเป็น เพื่อให้
ทันต่อสถานการณ์ของโรค ทั้งกรณีทั่วราชอาณาจักรหรือเฉพาะบางพ้ืนที่ เช่น การก าหนดให้บุคคลที่จะเข้าไป
ในสถานที่สาธารณะของพื้นที่ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่างกว้างขวางต้องสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า 
  ไม่มีผู้ให้ความเห็น 
  ประเด็นที่ ๙ การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขของผู้เดินทางในการเข้ามาใน
ราชอาณาจักร  เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาดมิให้มีการ 
แพร่ระบาดในราชอาณาจักร เช่น การก าหนดให้ผู้เดินทางต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าว
ไม่มีเชื้อโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 
  มีความเห็นดังนี้ 
  1) นายสมาน  ฟูตระกูล  ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๕ จังหวัดราชบุรี  
มีความเห็นดังนี้ ๑. เสนอให้เพ่ิมประเด็นนี้ไปในมาตรา ๓๙ และเพ่ิมในส่วนของผู้เดินทางโดยก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ 
และ ๒. เสนอให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการด้านวิชาการในการก าหนดนิยามค าว่า “เหตุจ าเป็นเร่งด่วน”  
เพราะแต่ละรายโรคมีความจ าเป็นเร่งด่วนต่างกัน 

๒) นายชัยนันต์ บุตรกาล ส านักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เสนอให้มี 
การก าหนดนิยามค าว่า “เหตุจ าเป็นเร่งด่วน” เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
  ประเด็นที่ ๑๐ การก าหนดบทก าหนดโทษส าหรับผู้ที่พบว่าตนเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
เป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่ไม่แจ้งหรือปกปิดข้อมูล หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ 
  มีความเห็นดังนี้ 
  นางสาวศิริพร  กวิญชัญญศิริ ส านักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ มีความเห็นว่า 
เนื่องจากมีปัญหากรณีที่ไม่มีการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จึงขอเสนอให้บุคคล 
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ตามมาตรา ๓๑ มีหน้าที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ด้วย และก าหนดเพ่ิมนิยามค าว่า “เจ้าหน้าที่” โดยให้หมายความรวมถึง 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่สอบถามข้อมูล เพ่ือให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อมีหน้าที่แจ้งต่อ
เจ้าหน้าที่ดังกล่าว 
  ประเด็นที่ ๑๑ การก าหนดบทก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามมาตรา ๔๒ 
  มีความเห็นดังนี้ 
  นายสมาน  ฟูตระกูล  ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๕ จังหวัดราชบุรี มีความเห็นว่า 
หากมีการก าหนดเพ่ิมอ านาจในการกักกันไว้ในมาตรา ๓๙ แล้ว ก็ไม่จ าต้องก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ อีก 
แต่ต้องไปปรับถ้อยค าให้เหมือนกับบทบัญญัติตามมาตรา ๔๑ 
  ประเด็นที่ ๑๒ เพิ่มอัตราโทษส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามมาตรา ๓๔ (๑) 
  มีความเห็นดังนี้ 
  นางสาวสุวรรณี สิริเศรษฐภักดี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เห็นด้วยให้ปรับโทษ 
จากสองหมื่นบาทเป็นหนึ่งแสนบาท 
  ประเด็นที่ ๑๓ การก าหนดค านิยาม “ผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค” 
  มีความเห็นดังนี้ 
  ๑) นางสาวชุณห์ณัฎฐา กิจวรรณ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เห็นด้วยกับการก าหนด
นิยาม และขอเสนอแก้ไขนิยามเป็น “ผู้ที่มีอาการคล้ายโรคติดต่อหรือมีความเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อ หรือเป็น 
ผู้ที่มาจากแหล่งที่เกิดโรคติดต่อหรือท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่มีการพบผู้ที่ เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด” 

๒) ศาสตราจารย์อมร ลีลารัศมี ที่ปรึกษาเลขาธิการแพทย์สภา  เห็นด้วยกับการก าหนดนิยาม  
และขอเสนอแก้ไขนิยามเป็น “ผู้ที่มีอาการคล้ายโรคติดต่อหรือมีความเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อ หรือเป็นผู้ที่มาจาก
แหล่งที่เกิดโรคติดต่อหรือท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่มีการพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ อันควรสงสัยว่าเป็น
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดซึ่งอยู่ในระหว่างระยะฟักตัวของโรค” 

๓) นางศิริรัตน์  ลิกานนท์สกุล อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์  มีความเห็นว่า ใครเป็นผู้รับภาระ
ในการพสิูจน์ซึ่งเป็นเรื่องท่ีพิสูจน์ยาก ในทางห้องปฏิบัติการ จะใช้ genetic technique ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง 

๔) นางมณฑินี  วสันติอุปโภคากร กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เสนอแก้ไขนิยาม
เป็น “ผู้ที่มีอาการหรือกลุ่มอาการคล้ายโรคติดต่อ...” 

๕) นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ ส านักงานสาธารณสุขอ านาจเจริญ เสนอให้เพ่ิมความหมายของนิยามนี้
ให้หมายถึงผู้สัมผัส ผู้ที่มีอาการคล้าย ผู้ที่มีความเสี่ยง ผู้ที่มาจากท้องที่ท่ีเกิดโรคด้วย 

4.๒ ความเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมควบคุมโรค 
(www.ddc.moph.go.th/index.php) ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 และระหว่างวันที่  
4 - 13 กันยายน 2563 

ประเด็นที่  ๑ การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการก ากับดูแล การได้มา  
การเข้าถึง การเก็บรักษา การน าไปใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
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และควบคุมโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาด เช่น การให้ติดตั้งแอปพลิเคชันหรือการใช้ระบบติดตามอาการ
ของผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือการให้เจ้าหน้าที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นของผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาด 
  ไม่มีผู้ให้ความเห็น 

ประเด็นที่ ๒ การก าหนดให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีอ านาจ ดังนี้ 
๑. สั่งการหรือมอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ

กรุงเทพมหานครด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดได้อย่างเหมาะสม 
ทันสถานการณ์ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน   

๒. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขของสถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ใช้ส าหรับแยกกักหรือกักกันผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโ รคระบาด เช่น 
ประเภทของสถานที่ หรือลักษณะหรือมาตรฐานของสถานที่ส าหรับเป็นที่แยกกักหรือกักกันผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ  
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด  

๓. ก าหนดนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพื่อการ
ควบคุมโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาด เช่น การบริหารจัดการวัคซีนที่ใช้ส าหรับป้องกันโรคติดต่ออันตราย
และโรคระบาด 

มีความเห็นดังนี้ 
๑) นายดนัย เหลืองแก่นคูณ ตั้งข้อสังเกตว่า ในประเด็นเรื่องการสั่งการ จังหวัดหรือ กทม. ต้องท า

หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดอยู่แล้ว สิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องการน่าจะเป็นเรื่องการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 
ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามามีส่วนร่วมตามกฎหมายอย่างไร  

๒) อรวรรณ มีความเห็นว่า น่าจะมีคณะกรรมการระดับอ าเภอด้วย 
ประเด็นที่ ๓ การก าหนดให้บุคคลที่พบว่าตนเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ

อันตรายและโรคระบาด มีหน้าที่แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เช่นเดียวกับบุคคลตามมาตรา ๓๑  
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ไม่มีผู้ให้ความเห็น 
ประเด็นที่ ๔ การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ที่พ านักอยู่ในราชอาณาจักร 

ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีค าสั่งให้แยกกัก กันกัน หรือคุมไว้สังเกตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
เช่นเดียวกับบุคคลตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น  
ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่เพื่อใช้แยกกักหรือกักกัน ค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาดสถานที่
หรือยานพาหนะ 

มีความเห็นดังนี้  
๑) อุดมรัตน์ เหงี่ยมโพธิ์ เสนอว่า คนไทยควรให้รัฐบาลดูแล แต่คนต่างชาติควรให้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 
๒) นายเนตินัยน์ ศรีทน เสนอว่า ควรเพ่ิมบทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนค าสั่งตามมาตรา 42 ด้วย 

เพ่ือให้การปอ้งกันควบคุมโรคเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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๓) สุดารัตน์ ฟองค า ตั้งข้อสังเกตว่า ถ้ามีค าสั่งให้แยกกัก กันกัน หรือคุมไว้สังเกต รัฐควรเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

ประเด็นที่ ๕ การแยกเรื่องสอบสวนโรคกับเรื่องด าเนินการหรือออกค าสั่งออกจากกัน  
โดยก าหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถด าเนินการหรือออกค าสั่งได้ เม่ือเกิดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้
เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดขึ้น โดยบางกรณีไม่จ าเป็นต้องมีการสอบสวนโรคก่อน  

มีความเห็นดังนี้  
๑) นายดนัย เหลืองแก่นคูณ เสนอว่า ควรมีอ านาจในการออกค าสั่งบุคคลเป็นกลุ่ม ๆ 
๒) นายสุเทพ นวลสวาท เสนอว่า ให้เพ่ิมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังที่มีอุบัติการณ์สูงเกิน 2 เท่า 

ของค่ามัธยฐาน 
ประเด็นที่ ๖ การก าหนดให้ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ 

ของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  
มีอ านาจ ดังนี้ 

๑. สั่งห้ามท ากิจกรรมหรือกิจการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น การจัดคอนเสิร์ต  
การจัดกิจกรรมในสถานที่แออัด 

๒. สั่งให้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเม่ือสถานที่ใดมีความเสี่ยงที่จะเกิด
การแพร่ระบาดของโรคหรือถูกสั่งปิดกิจการหรือสั่งห้ามจัดกิจกรรม เช่น การให้ท าความสะอาดสถานที่ การให้
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 

มีความเห็นดังนี้ 
๑) อรวรรณ เสนอว่า ควรมีคณะกรรมการระดับอ าเภอด้วย 
๒) ศัทธา บุดดาเพ็ง เสนอว่า เมื่อการชุมนุมห้ามไม่ได้ ก็ไม่ควรห้ามกิจกรรมที่ดีต่อเศรษฐกิจ 
ประเด็นที่ ๗ การก าหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อ

ระหว่างประเทศสามารถด าเนินการกับพาหนะหรือผู้เดินทางที่มาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร 
ที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย โดยไม่ต้องประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่านั้น  
เป็นเขตติดโรคก่อน 

มีความเห็นดังนี้  
นายพิจารณ์ บุตราช เสนอว่า ไม่ต้องรอประกาศ ก็สามารถด าเนินการได้ ตามดุลพินิจของ 

เจ้าพนักงาน เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  ประเด็นที่ ๘ การให้ราชการบริหารส่วนกลางมีอ านาจในการออกประกาศหรือค าสั่งเพื่อการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดได้อย่างเหมาะสมและตามความจ าเป็น เพื่อให้
ทันต่อสถานการณ์ของโรค ทั้งกรณีทั่วราชอาณาจักรหรือเฉพาะบางพื้นที่ เช่น การก าหนดให้บุคคลที่จะเข้าไป
ในสถานที่สาธารณะของพื้นที่ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่างกว้างขวางต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า 
  มีความเห็นดังนี้ 
  1) นายอภิชาญ ทองใบ เสนอว่า เห็นควรให้ราชการบริหารส่วนภูมิภาคมีอ านาจดังกล่าวด้วย 
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  ๒) นายแพทย์วิษณุ อนิลบล เสนอว่า การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเป็นการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรค เฉพาะโรคติดต่อทางเดินหายใจเท่านั้น เห็นควรเพ่ิมขอบเขตอ านาจให้ครอบคลุมถึง
โรคติดต่ออย่างอ่ืน และมีการใช้มาตรการอ่ืน ๆ ด้วย 
  ประเด็นที่ ๙ การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขของผู้เดินทางในการเข้ามา 
ในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาดมิให้มี
การแพร่ระบาดในราชอาณาจักร เช่น การก าหนดให้ผู้เดินทางต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทาง
ดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 
  มีความเห็นดังนี้ 
  1) นางสาวภิญญดา พิทักษ์นัยกุล เสนอว่า ควรมีการก าหนดให้ผู้เดินทางต้องมีหลักประกัน
เกี่ยวกับการรักษาโรคติดต่อด้วย 
  ๒) นายศัทธา บุดดาเพ็ง เสนอว่า ถึงแม้จะมีใบรับรองแพทย์แต่ก็ต้องเข้ามารับการกักกันตัวที่ 
สถานกักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine : SQ) และมีหลายกรณีท่ีแม้จะมีใบรับรองแต่ก็ตรวจพบเชื้อ จึงไม่เห็นด้วย
กับการก าหนดให้ผู้เดินทางต้องมีใบรับรองแพทย์ 
  ประเด็นที่ ๑๐ การก าหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations 
Center) ในแต่ละระดับ 
  มีความเห็นดังนี้ 
  เฉลิมขวัญ ขุนทวี เสนอว่า ควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนในกฎหมายด้วย 
  ประเด็นที่ ๑๑ การก าหนดบทก าหนดโทษส าหรับผู้ที่พบว่าตนเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัย 
ว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่ไม่แจ้งหรือปกปิดข้อมูล หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ 
  มีความเห็นดังนี้ 
  นายสุธน คุ้มเพชร เสนอว่า ควรมีบทลงโทษให้หลากหลายและมีการเพ่ิมระดับความรุนแรงให้มากขึ้น 
เช่น ปรับ จ าคุก หรือท้ังจ าทั้งปรับ ตามล าดับ 
  ประเด็นที่ ๑๒ การก าหนดบทก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามมาตรา ๔๒ 
  มีความเห็นดังนี้ 
  ๑) นายพิจารณ์ บุตราช เสนอว่า ควรเพิ่มโทษปรับให้สูงขึ้น 
  ๒) นายสุธน คุ้มเพชร เสนอว่า ควรมีบทลงโทษให้หลากหลายและมีการเพ่ิมระดับความรุนแรง 
ให้มากขึ้น เช่น ปรับ จ าคุก หรือทั้งจ าท้ังปรับ ตามล าดับ 
  ประเด็นที่ ๑๓ เพิ่มอัตราโทษส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามมาตรา ๓๔ (๑) 
  มีความเห็นดังนี้ 
  ๑) คุณสุมนมาลย์ อุทยมกุล เสนอว่า เพ่ิมอัตราโทษเท่าไร ให้ระบุด้วย 
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  ๒) นางสาวภิญญดา พิทักษ์นัยกุล เสนอว่า ควรเพ่ิมโทษของการฝ่าฝืน เพราะในสภาพสังคม
ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอต่อการชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ประกอบกับสภาพเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรค COVID-19 ก็ยังพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอยู่เป็นจ านวนมาก 
ดังนั้น การมีเพียงโทษจ าคุกและโทษปรับอาจไม่สามารถท าให้กฎหมายมีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงเห็นควรให้มี  
โทษปรับในลักษณะที่เป็นการท างานเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วย 
  ประเด็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
  มีความเห็นดังนี้ 
  ๑) นายนรากร เสนอว่า การที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคแจ้งการเจ็บป่วยไปที่สถานประกอบการต่าง ๆ 
เพ่ือเฝ้าระวังโรคติดต่อ ท าให้ผู้ป่วยไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตในสถานที่ท างาน ควรระมัดระวังในการแจ้ง
การเจ็บป่วยไปท่ีสถานประกอบการ 
  ๒) สมศรี เพ่ิมลาภ เสนอว่า เห็นควรใช้มาตรการต่าง ๆ ควบคู่กับ พระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉ์ุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

_________________________ 
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