
ต ามทีไ่ด้เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ ที่ประเทศจีน

และต่อมายงัได้แพร่ระบาดไปยงัหลายประเทศทัว่โลก รวมทัง้
ในประเทศไทย ซึง่ท�าให้มผีูต้ดิเชือ้และเสียชวีติเป็นจ�านวนมาก 
กระทรวงสาธารณสุขของไทยจึงนับเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทหลกัในการควบคมุดแูลสถานการณ์ดังกล่าว ดังจะเห็น 
ได้จากมาตรการต่าง ๆ ทั้งในแนวทางด้านการปฏิบัติและ
แนวทางด้านกฎหมาย บทความนี้จึงขอน�าเสนอมาตรการ
ด้านกฎหมายในการควบคุมดูแลสถานการณ์ด้านการ 
แพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในประเทศไทย
 เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการ

ออก “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส�าคัญของโรค

ตดิต่ออนัตราย (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๓” โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ก�าหนดให้โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ หรอืโรคโควดิ ๑๙ (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคตดิต่ออนัตราย๒ ตามพระราชบัญญัติ

โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจะมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือ 

มีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการระบบ 

ทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งถือเป็นโรคติดต่อ

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

กฎหมำยนำ่รู้

 ๑ กรรณิกา พัสระ. วิทยากรช�านาญการพิเศษ, กลุ่มงานกฎหมาย ๒, ส�านักกฎหมาย, ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 ๒ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ “โรคติดต่ออันตราย หมายความว่า โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่น
ได้อย่างรวดเร็ว”

อันตรายอันดับที่ ๑๔ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเพื่อประโยชน ์

ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคมุโรคตดิต่ออนัตราย 

กระทรวงสาธารณสขุได้ม ี“ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง ชื่อและอาการส�าคัญของโรคติดต่ออันตราย  

พ.ศ. ๒๕๕๙” จ�านวน ๑๒ โรค และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อีกจ�านวน ๑ โรค ดังต่อไปนี้

 (๑) กาฬโรค (Plague)

 (๒) ไข้ทรพิษ (Smallpox)

 (๓) ไข้เลอืดออกไครเมยีนคองโก (Crimean - 

Congo hemorrhagic fever)

 (๔) ไข้เวสต์ไนล์ (West Nile Fever)

 (๕) ไข้เหลือง (Yellow Fever)

 (๖) โรคไข้ลาสซา (Lassa fever)

 (๗) โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah virus 

disease)

 (๘) โรคตดิเชือ้ไวรสัมาร์บวร์ก (Marburg virus 

disease)

 (๙) โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus  

disease - EVD)

มาตรการทางด้านกฎหมายในการควบคุม

เมษายน ๒๕๖๓
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 (๑๐) โรคติดเช้ือไวรัสเฮนดรา (Hendra virus  

disease)

 (๑๑) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรค

ซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS)

 (๑๒) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ 

โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome - MERS)

 (๑๓) วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก  

(Extensively drug - resistant tuberculosis (XDR - TB))

 เมื่อมีการประกาศให้โรคนี้เป็น “โรคติดต่ออันตราย” 

ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว ค�าสั่งต่าง ๆ 

ของเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิต่อรวมถงึคณะกรรมการและเจ้า

หน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องจะกลายเป็นกฎหมายทีท่กุคนต้องปฏบิตัติาม 

และในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่

ของโรคตดิต่ออนัตราย ให้ผู้ว่าราชการจังหวดัโดยความเหน็ชอบ

ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีอ�านาจในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 

ของตน เช่น การสั่งปิดตลาด สถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ  

สถานศึกษา เป็นต้น หรือการสั่งห้ามผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควร

สงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายเข้าไปในสถานท่ีชุมนุมชน  

โรงมหรสพ สถานศกึษา หรอืสถานทีอ่ืน่ใด เว้นแต่ได้รบัอนญุาต

จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (มาตรา ๓๕) ซึ่งหากไม่ให้

ความร่วมมือหรอืมผีูข้ดัขวางการท�างานกจ็ะมคีวามผดิทางอาญา 

ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายจึงถือเป็นมาตรการส�าคัญในการ

ดูแลป้องกันการแพร่ระบาดที่รัฐบาลจะต้องบังคับใช้และ 

เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ถอืปฏบัิตแิละให้ความร่วมมอื

อย่างเคร่งครัดต่อเจ้าพนักงาน เพราะหากไม่มีมาตรการทาง

กฎหมายควบคุมดูแล อาจก่อให้เกิดการปกปิดข้อมูล ไม่ให ้

ความร่วมมือในการให้ข ้อมูล ไม่ให้ความร่วมมือในการ 

ตรวจรักษา เกิดการประกอบกิจการในลักษณะต่าง ๆ ที่มี 

การรวมตัวกันของประชาชน หรือการชุมนุม เกิดขึ้นได้ ก็จะ 

ยิ่งท�าให้เกิดการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้ 

ซ่ึงจะส่งผลร้ายแรงตามมาทั้งต่อความปลอดภัยของประชาชน

โดยรวม รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง 

หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ได้ก�าหนดบทก�าหนดโทษแก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม ฝ่าฝืน ขัดขวาง

ไม่อ�านวยความสะดวก หรอืไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ของเจ้าพนกังาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัตินี้ไว้ ยกตัวอย่างที่ส�าคัญ

ได้ดังนี้

 ๑. ผู้ใดไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่โดยไม่มาให้ถ้อยค�าหรอืแจ้ง

ข้อเท็จจริง หรือไม่ท�าค�าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่จัดส่งเอกสาร

หรอืหลกัฐานใดเพือ่ตรวจสอบหรอืเพือ่ใช้ประกอบการพจิารณา 

ต ้องระวางโทษจ�าคุกไม ่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม ่เกิน 

หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (มาตรา ๔๙ ประกอบกับ 

มาตรา ๔๕ (๑)) 

 ๒. ผู ้ใดที่เกี่ยวข้องที่ทราบว่ามีการระบาดของโรค

ติดต่ออันตรายเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านหรือผู ้ควบคุม 

ดูแลบ้าน ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ผู้ท�าการชันสูตรหรือ

ผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร เจ้าของหรือผู้ควบคุม

สถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหต ุ

อนัควรสงสยัว่าเป็นโรคตดิต่อดงักล่าว แล้วไม่แจ้งต่อเจ้าพนกังาน 

ควบคมุโรคตดิต่อในกรณทีีม่โีรคตดิต่ออนัตราย โรคตดิต่อทีต้่อง

เฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดข้ึน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

สองหมื่นบาท (มาตรา ๕๐)

 ๓. ผูใ้ดทีเ่ป็นหรือมเีหตอุนัควรสงสยัว่าเป็นโรคตดิต่อ

อันตรายหรือโรคระบาด หรือผู้ที่เคยเป็นผู้สัมผัสโรคหรือเป็น

พาหะ แต่ไม่มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับการชันสูตร

ทางการแพทย์ ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิสองหมืน่บาท (มาตรา 

๕๑ ประกอบกับมาตรา ๓๔ (๑))

 ๔. เมื่อมีศพหรือซากสัตว์ซึ่งตายหรือมีเหตุอันควร

สงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด แต่ผู้ที่ได้

รับค�าสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อฝ่าฝืนไม่น�าศพหรือ

>

อาการติดเช้ือโคโรนา ๒๐๑๙

ต้องแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

อาการติดเชื้อโคโรนา

มีไข้

อาการปวดหัว

ไอ

หายใจล�าบาก

ปวดกล้ามเนื้อ
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ซากสตัว์ดงักล่าวไปรบัการตรวจหรอืจดัการทางการแพทย์ หรอื

จัดการด้วยประการอื่นใดเพ่ือป้องกันการแพร่ของโรค (มาตรา 

๕๒ ประกอบกบัมาตรา ๓๔ (๓)) หรอืเจ้าของ ผูค้รอบครอง หรอื

ผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรคติดต่อ

อันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น แต่ไม่ก�าจัดความติดโรคหรือ

ท�าลายส่ิงใด ๆ ที่มีเชื้อโรคติดต่อ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามี 

เชือ้โรคตดิต่อ หรอืแก้ไขปรบัปรงุการสขุาภบิาลให้ถกูสขุลกัษณะ 

เพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ของโรค ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินหนึง่ปี หรอืปรับไม่เกนิหนึง่แสนบาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั 

(มาตรา ๕๒ ประกอบกับมาตรา ๓๔ (๔))

 ๕. ผูใ้ดไม่อ�านวยความสะดวกแก่เจ้าพนกังานควบคุม

โรคติดต่อประจ�าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือ 

เจ้าพนกังานท้องถิน่ในการด�าเนนิการก�าจดัยุงและพาหะน�าโรค

ในบริเวณรัศมีส่ีร้อยเมตรรอบช่องทางเข้าออก ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท (มาตรา ๕๓ ประกอบกับมาตรา ๓๘))

 ๖. เจ้าของพาหนะหรอืผูค้วบคมุพาหนะผูใ้ดไม่ปฏบัิติ

ตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ�าด่าน 

ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในการจัดให้พาหนะจอดอยู่ 

ณ สถานทีท่ีก่�าหนดให้จนกว่าจะอนญุาตให้ไปได้ ต้องระวางโทษ 

จ�าคกุไม่เกนิสองปี หรือปรบัไม่เกนิห้าแสนบาท หรือทัง้จ�าทัง้ปรบั 

(มาตรา ๕๔ ประกอบกับมาตรา ๔๐ (๒))

 จากบทก�าหนดโทษตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 

๒๕๕๘ ถอืเป็นสิง่ส�าคญัประการหนึง่ทีป่ระชาชนจะต้องรบัทราบ

และท�าความเข้าใจ เพื่อเป็นการช่วยควบคุมและลดการ 

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ และ

ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เดินทางไป

ยังประเทศที่มีความเสี่ยง หรือบุคคลที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว

ควรจะต้องให้ความร่วมมือกับรัฐอย่างเคร่งครัด โดยหลังจาก 

เดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศดังกล่าวก็ควรจะหยุดงาน  

หรือหยุดเรียนเพื่อกักบริเวณ ๑๔ วัน เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ติด

ไวรสัโคโรนา  ๒๐๑๙ ทัง้นี ้หากมไีข้ร่วมกบัอาการทางเดนิหายใจ

อย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ไอ เจ็บคอ มีน�้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ 

ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางให ้

เจ้าหน้าที่ทราบและแสดงข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ อย่างเปิดเผย 

ไม่ปกปิด เพราะหากมีการฝ่าฝืนนอกจากจะมีการแพร่ระบาด

ของโรคเพิ่มขึ้นแล้ว บุคคลนั้นก็ถือเป็นผู้กระท�าผิดกฎหมาย 

จะต้องได้รับการลงโทษด้วย 

 นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขต

โรคตดิต่ออนัตราย กรณโีรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ หรอืโรค

โควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 COVID-19)) พ.ศ. 

๒๕๖๓ เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัต ิ

โรคตดิต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่ประโยชน์ในการป้องกนัและควบคมุ

โรคทีอ่าจจะเข้ามาภายในราชอาณาจกัร และเพือ่ให้การเฝ้าระวงั 

ป้องกนั และควบคมุโรคดงักล่าวเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดย

ท้องที่นอกราชอาณาจักรดังกล่าว ได้แก่ ๑. สาธารณรัฐเกาหลี 

(Republic of Korea) ๒. สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s 

Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao) 

และเขตบรหิารพเิศษฮ่องกง (Hong Kong) ๓. สาธารณรฐัอติาลี 

(Italian Republic) ๔. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic 

Republic of Iran) 

อาการปวดหัว

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

เมษายน ๒๕๖๓
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