บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

การสงเสริมประสิทธิภาพ
ในการบังคับใชกฎหมาย
ควบคุมโรคติดตอของประเทศไทย
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เนื่องจากปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ยังคงมีการแพรระบาด
อยางรวดเร็ว และกวางขวางไปในหลายประเทศ แมในประเทศไทยสถานการณการแพร
ระบาดจะดีขึ้นมาก แตก็ยังไมอาจไววางใจได เนื่องจากทั่วโลกยังมีผูติดเชื้อและเสียชีวิต
เปนจํานวนมาก ทั้งนี้ องคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO)
ไดประกาศใหการระบาดของโรคโควิด 19 เปนการระบาดใหญ (Pandemic) และในสวน
ของประเทศไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
โรคติดตอแหงชาติ ไดประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) เปนโรคติดตออันตราย ลําดับที่ ๑๔
ในอดีตที่ผานมา ประเทศไทยเคยมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมโรคติดตอ
อยูหลายฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติระงับโรคระบาทว พ.ศ. ๒๔๕๖ พระราชบัญญัติ
จัดการปองกันไขทรพิษ พ.ศ. ๒๔๕๖ พระราชบัญญัตจิ ดั การปองกันไขทรพิษ แกไขเพิม่ เติม
พ.ศ. ๒๔๗๒ พระราชบัญญัติโรคติดตอ พุทธศักราช ๒๔๗๗ พระราชบัญญัติโรคติดตอ
(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ พระราชบัญญัตโิ รคติดตอ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๒
พระราชบัญญัตไิ ขจบั สัน่ พุทธศักราช ๒๔๘๕ พระราชบัญญัตโิ รคเรือ้ น พุทธศักราช ๒๔๘๖
และพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งตอมาพระราชบัญญัติดังกลาวขางตน

๑

พ.ค. - มิ.ย. ๖๓

การสงเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายควบคุมโรคติดตอของประเทศไทย

ก็ไดถูกยกเลิกไป โดยในปจจุบันไดมีการบังคับใชพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘
อยางไรก็ตาม เมือ่ มีการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ปรากฏวา พระราชบัญญัตโิ รคติดตอ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพียงฉบับเดียว ไมสามารถปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากผลกระทบ
ของโรคระบาดดังกลาวได
ดังนัน้ เพือ่ ประโยชนในทางวิชาการดานกฎหมายในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการควบคุม
โรคติดตอภายใตพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ วามีความเหมาะสมหรือไม
เพี ย งใด หรื อ ควรมี แ นวทางอย า งไรเพื่ อ ให ก ารบั ง คั บ ใช ก ฎหมายมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
กองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงพิจารณาเห็นสมควรขอทําการสัมภาษณและ
รับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชน
ต อ งานด า นนิ ติ บั ญ ญั ติ จ ากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู แ ละความเชี่ ย วชาญที่ เ กี่ ย วข อ ง
ในประเด็นเรือ่ ง “การสงเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายควบคุมโรคติดตอ
ของประเทศไทย” จาก ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจําสํานักงาน
อัยการสูงสุด
ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตองานดานนิติบัญญัติ
และประชาชนผู มี ค วามสนใจโดยทั่ ว ไป ซึ่ ง ท า นผู อ า นสามารถติ ด ตามและศึ ก ษา
รายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้.

จุ ล นิิ ติ
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ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล*

อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
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จุลนิติ : ปจจุบัน มาตรการทางกฎหมายหรือ
แนวทางในการบริหารจัดการเพื่อควบคุมสถานการณ
การแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019)
(COVID-19) ของประเทศนั้น มีความเหมาะสมหรือไม
รวมทั้งมีสภาพปญหาและอุปสรรคอยางไร
ดร.ธนกฤต วรธนั ช ชากุ ล : สภาพปญหาและ

อุปสรรคที่พบในปจจุบัน คือ การที่พระราชบัญญัติโรคติดตอ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมมบี ทบัญญัตใิ นการรับมือกับโรคติดตอทีม่ ลี กั ษณะ
รายแรงและมีความรุนแรง ทีแ่ พรกระจายไปทัว่ โลกอยางรวดเร็ว เชน
โรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด ๑๙ เปนการเฉพาะ ถึงแมตามพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๔ (๑) จะใหคณะกรรมการ
โรคติ ด ต อ แห ง ชาติ มีอาํ นาจหน า ที่กาํ หนดนโยบาย วางระบบ
และแนวทางปฏิบตั ใิ นการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ
เพื่อใหหนวยงานของรัฐ คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด และ
คณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร ดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตโิ รคติดตอ และมาตรา ๑๔ (๒) ใหคณะกรรมการ
โรคติ ด ต อ แห ง ชาติ มีอาํ นาจหน า ที่พิจ ารณาให ค วามเห็ น ชอบ
แผนปฏิบตั กิ ารเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอหรือโรคระบาด
และเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบก็ตาม แตอาํ นาจหนาที่

* น.บ.(ธรรมศาสตร), น.บ.ท., D.S.U. (PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)) สาขากฎหมายแพง, D.E.A.
สาขากฎหมายเอกชน, DOCTORAT EN DROIT PRIVÉ (NOUVEAU RÉGIME) (STRASBOURG) (เกียรตินิยมดีมาก)
สาขากฎหมายเอกชน, อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการพิเศษฝายสัญญาและหารือ ๑
สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย.
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ตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๒) ของคณะกรรมการ
โรคติดตอแหงชาติดังกลาว มีลักษณะเปนการ
ใชอํานาจหนาทีใ่ นการกําหนดนโยบาย แนวทาง
ปฏิบัติและแผนปฏิบัติการในการปองกันและ
ควบคุ ม โรคติ ด ต อ ที่ มี ลั ก ษณะเป น การทั่ ว ไป
ไมเหมาะสมกับกรณีที่เกิดโรคติดตอที่มีลักษณะ
รายแรงและแพรกระจายไปทั่วโลกอยางรุนแรง
และรวดเร็ ว อย า งโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด ๑๙
เมือ่ ประเทศไทยประสบภาวะการระบาดของโรค
ดังกลาว จึงพบวาประเทศไทยขาดแผนการรับมือ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ อยางทันทวงทีและ
มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น จึงเห็นวาควรมีการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัตโิ รคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกําหนด
ให ค ณะกรรมการโรคติ ด ต อ แห ง ชาติ มี ห น า ที่
ตองกําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติและแผน
ปฏิบัติการในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
ที่มีลักษณะรายแรงและแพรกระจายไปทั่วโลกอยางรุนแรงและรวดเร็ว เชน อยางกรณีของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด ๑๙ ไวเปนการเฉพาะดวย เพื่อรับมือกับโรคติดตอที่มีลักษณะรายแรงเชนเดียวกันที่อาจ
เกิดขึ้นไดอีกในอนาคตขางหนา
นอกจากนี้ การทีพ่ ระราชบัญญัตโิ รคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมมบี ทบัญญัตทิ กี่ ําหนดใหคณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร จะตองกําหนดทิศทาง แนวทาง
และแผนปฏิบัติการ ในการปองกันและควบคุมโรคติดตอที่มีความรุนแรงและสามารถแพรกระจาย
ไปทั่วประเทศได ใหเปนไปในแนวทางและทิศทางเดียวกัน ทําใหพบวาการปองกันและเฝาระวัง
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ที่สามารถแพรกระจายไปทั่วประเทศไดของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด
และคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร ในบางครัง้ มีลกั ษณะทีต่ า งฝายตางทํา ขาดการประสาน
การทํางานใหเปนไปในแนวทางและทิศทางเดียวกัน หลาย ๆ จังหวัด มีมาตรการในการปองกันและ
เฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ที่แตกตางกัน ทั้งที่ประชาชนมีการเดินทางไปมาในระหวางจังหวัด
ตาง ๆ ของประเทศ
ดังนั้น จึงเห็นวาควรมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกําหนด
ใหคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร ตองกําหนดทิศทาง
แนวทาง และแผนปฏิบตั กิ าร ในการปองกันและควบคุมโรคติดตอทีม่ คี วามรุนแรงและสามารถแพรกระจาย
ไปทั่วประเทศไดอยางเชนโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ใหเปนไปในแนวทางและทิศทางเดียวกัน ภายใต
การควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ
จุ ล นิิ ติ

๔

จุลนิติ : ขอทราบถึงมาตรการ
ทางกฎหมายหรือแนวทางในการบริหาร
จั ด การเพื่ อ ควบคุ ม โรคติ ด ต อ ของ
นานาอารยประเทศว า มี ห ลั ก การและ
รู ป แบบในการดํา เนิ น การอย า งไรและ
สามารถนํามาประยุกต ใชกับประเทศไทย
ไดหรือไม เพียงใด
ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล : สําหรับ

แนวทางในการบริหารจัดการเพือ่ ควบคุมโรคติดตอ
ของนานาอารยประเทศนั้นขอยกตัวอยางของ
ประเทศฝรั่ ง เศส ตามกฎหมายของประเทศ
ฝรั่งเศสไดบัญญัติมาตรการปองกันและเฝาระวัง
โรคติดตอไวในประมวลกฎหมายการสาธารณสุข
(Code de la Santé Publique) แกไขเพิ่มเติม
โดยรัฐบัญญัติฉบับที่ ๒๐๒๐-๒๙๐ ลงวันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๖๓ และรัฐบัญญัตฉิ บับที่ ๒๐๒๐-๕๔๖
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (Loi no 2020-290
du 23 mars 2020, Loi no 2020-546 du
11 mai 2020) เพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ที่มีความนาสนใจ คือ ประมวลกฎหมาย
การสาธารณสุขของประเทศฝรัง่ เศสใหอํานาจคณะรัฐมนตรีออกรัฐกฤษฎีกาประกาศสถานการณฉกุ เฉิน
ดานการสาธารณสุขเมื่อมีสถานการณฉุกเฉินดานโรคติดตอเกิดขึ้น โดยใหอํานาจนายกรัฐมนตรี
ในการกําหนดมาตรการในการรับมือกับโรคติดตอไวหลายประการ เชน การจํากัดหรือหามการเดินทาง
ของยานพาหนะหรือบุคคล การปดสถานที่ การหามการชุมนุมในทีส่ าธารณะ การกักตัวผูเ ปนโรคติดตอ
การควบคุมราคาสินคาทีจ่ ําเปน ใหอํานาจในการใชบริการและทรัพยสนิ ทีจ่ ําเปนเพือ่ รับมือและตอสูก บั
โรคติดตอ รวมทั้งมีการกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกาศสถานการณฉุกเฉินดาน
การสาธารณสุขเนื่องจากโรคติดตอไว เชน การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณฉุกเฉิน การชดใช
คาเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการใชอํานาจของเจาหนาที่รัฐ การอุทธรณคําสั่งตอศาลปกครอง เปนตน และ
มีการกําหนดบทลงโทษในกรณีที่ฝาฝนขอหามที่กําหนดไวในระหวางประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ดังนัน้ จึงเห็นควรใหมกี ารแกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตโิ รคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของประเทศไทย
โดยกําหนดใหอํานาจคณะรัฐมนตรี ออกพระราชกฤษฎีกาประกาศสถานการณฉกุ เฉินดานการสาธารณสุข
เมื่อมีสถานการณฉุกเฉินดานโรคติดตอที่มีความรุนแรง เชน กรณีของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ เกิดขึ้น
โดยกําหนดมาตรการฉุกเฉินตาง ๆ ที่จะใชรับมือกับโรคติดตอไวในพระราชบัญญัติโรคติดตอใหมี
ความเหมาะสม ชัดเจน และครอบคลุมสถานการณการแพรระบาดของโรค ซึง่ จะทําใหสามารถกําหนด
มาตรการ ในการรับมือกับสถานการณฉุกเฉินดานโรคระบาดไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมกวา
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การบังคับใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่บังคับใชกับ
สถานการณฉุกเฉินเปนการทั่วไป ซึ่งมาตรการในบางเรื่องอาจไมเหมาะสมกับสถานการณฉุกเฉินดาน
โรคระบาดและมาตรการที่มีอยูอาจไมครอบคลุมการปองกันและแกไขปญหาและผลกระทบจาก
โรคระบาดที่มีความรุนแรงได นอกจากนี้ ควรมีการกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ เพื่อรองรับการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินดานการสาธารณสุขไวในพระราชบัญญัติโรคติดตอ โดยใชแนวทางตามประมวล
กฎหมายการสาธารณสุขของประเทศฝรัง่ เศส เชน การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉกุ เฉิน
การชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใชอํานาจของเจาหนาที่รัฐ การอุทธรณคําสั่งตอศาลปกครอง
เปนตน และกําหนดบทลงโทษผูฝาฝนมาตรการที่กําหนดในระหวางประกาศสถานการณฉุกเฉินดาน
โรคระบาด
จุลนิติ : ในทรรศนะของทาน เห็นควรปรับปรุงหรือแกไขเพิม
่ เติมพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ อยางไร หรือควรมีการกําหนดมาตรการ และแนวทางในการบริหาร
จัดการอยางไร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการควบคุมสถานการณที่มี
การระบาดของโรคติดตอที่รุนแรงในปจจุบัน
ดร. ธนกฤต วรธนัชชากุล : สําหรับปญหาและแนวทางในการแกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติ

โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีดังนี้
๑) ปญหายังไมมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการหามเจาของพาหนะ
หรือผูค วบคุมพาหนะนําผูเ ดินทางจากประเทศทีม่ โี รคระบาดเขามาในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามทีพ่ ระราชบัญญัตโิ รคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๙ กําหนดวา ในการปองกันและควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศ เมือ่ มีเหตุอนั สมควรหรือมีเหตุสงสัยวาพาหนะทีจ่ ะเดินทางเขามาในประเทศไทย
มาจากทองที่หรือเมืองที่มีโรคระบาด เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๓๙ (๕) ในการหามเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ
นําผูเดินทาง ซึ่งไมไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติเขามาในประเทศไทยได โดยมาตรา ๓๙ วรรคสอง กําหนดวา การหาม
เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนําผูเดินทางเขามาในประเทศไทยดังกลาวตามมาตรา ๓๙ (๕)
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง แตในปจจุบันยังไมมีการออก
กฎกระทรวงที่กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสั่งหามดังกลาว ทําใหเจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอยังไมมกี ารใชอํานาจตามพระราชบัญญัตโิ รคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๙ (๕) ในการสัง่ หาม
เจาของพาหนะหรือผูค วบคุมพาหนะนําผูเ ดินทางซึง่ ยังไมไดรบั การสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรคจากประเทศ
ที่มีโรคระบาดเขามาในประเทศไทย
ทัง้ นี้ ตามทีเ่ ห็นวามีการสัง่ หามเครือ่ งบินทําการบินเขามาในประเทศไทยในปจจุบนั นีน้ นั้ เปนการ
สัง่ หามตามประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย โดยผูอ าํ นวยการสํานักงานการบินพลเรือน
แหงประเทศไทย ซึง่ ใชอํานาจตามพระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ในการสัง่ หามอากาศยาน
ทําการบินเขามาในประเทศไทย
จุ ล นิิ ติ
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ดังนัน้ จึงเห็นควรเรงดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง ทีก่ ําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข ในการสั่งหามเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนําผูเดินทางซึ่งยังไมไดรับการ
สรางเสริมภูมคิ มุ กันโรคจากประเทศทีม่ โี รคระบาดเขามาในประเทศไทย เพือ่ ความมีประสิทธิภาพในการ
ปองกัน เฝาระวัง และรับมือกับการแพรระบาดของโรคติดตอระหวางประเทศ
๒) ปญหาคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ และเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ ไมมีอํานาจ
สั่งหามคนเดินทางไปประเทศอื่น ในกรณีที่เกิดโรคติดตอระหวางประเทศ
ในกรณีที่มีการแพรระบาดของโรคติดตอระหวางประเทศ คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ
และเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ ไมมอี ํานาจเปนการเฉพาะทีจ่ ะสัง่ หามคนเดินทางไปยังประเทศอืน่ ได
ถึงแมประเทศนัน้ จะเปนประเทศทีม่ กี ารแพรระบาดของโรคติดตอระหวางประเทศก็ตาม ซึง่ อาจสงผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพในการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอทีม่ กี ารแพรกระจายไปทัว่ โลก
ไมไดจํากัดอยูเพียงแคบางประเทศหรือแคภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเทานั้น
ดังนั้น จึงเห็นควรมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใหอํานาจ
คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ และเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอเปนการเฉพาะในการสั่งหาม
คนเดินทางไปยังประเทศอื่น หรือไปยังประเทศที่มีการแพรระบาดของโรคติดตอระหวางประเทศ
๓) ปญหาการไมมหี ลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีเ่ จาของพาหนะหรือผูค วบคุมพาหนะและ
ผูเ ดินทางตองเปนผูร บั ผิดชอบคาใชจา ยตามทีพ่ ระราชบัญญัตโิ รคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๗ (๔)
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ กําหนดไว
ตามพระราชบัญญัตโิ รคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๑ ทีก่ ําหนดใหเจาของพาหนะหรือผูค วบคุม
พาหนะเปนผูออกคาใชจายในการขนสงผูเดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้น เพื่อแยกกัก กักกัน คุมไวสังเกต
หรือรับการสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรค ตลอดทัง้ ออกคาใชจา ยในการเลีย้ งดู การรักษาพยาบาล การปองกัน
และควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศตามมาตรา ๔๐ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยคาใชจาย
ที่เกิดจากการดําเนินการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ และมาตรา ๔๒ ทีก่ ําหนดวา กรณีทพี่ บวาผูเ ดินทาง

๗
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เปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคติดตออันตราย โรคระบาด หรือพาหะนําโรค ใหเจาพนักงาน
ควบคุมโรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศมีอํานาจสัง่ ใหบคุ คลดังกลาว ถูกแยกกัก
กักกัน คุมไวสงั เกต หรือไดรบั การสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรค โดยคาใชจา ยทีเ่ กิดจากการดําเนินการแยกกัก
กักกัน คุมไวสังเกต หรือไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ใหผูเดินทางเปนผูรับผิดชอบตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ
ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับมาตรา ๗ (๔) ที่กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีผ่ เู ดินทาง
ตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
แตในปจจุบนั นีจ้ ะพบวายังไมมกี ารออกหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขเพือ่ รองรับกรณีทเี่ จาของ
พาหนะหรือผูควบคุมพาหนะและผูเดินทางตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาวตามที่กําหนดไว
ในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แตอยางใด ซึ่งอาจจะเปนเพราะประสบปญหาไมไดรับความยินยอม
จากเจาของพาหนะหรือผูค วบคุมพาหนะและผูเ ดินทาง ทําใหไมสามารถบังคับใชใหเปนจริงได หรืออาจมี
ผูโตแยงการบังคับใชกฎหมายในเรื่องนี้ เนื่องจากเห็นวาขัดกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๗ วรรคสาม ทีก่ ําหนดใหบคุ คลมีสทิ ธิไดรบั การปองกันและขจัดโรคติดตอ
อันตรายจากรัฐโดยไมเสียคาใชจาย
ดังนัน้ หากบทบัญญัตใิ นเรือ่ งดังกลาวนีไ้ มสามารถบังคับใชใหเปนจริงได หรือหากเห็นวาบทบัญญัติ
ในเรื่องนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๗ ที่กําหนดใหบุคคลมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตอ
อั น ตรายจากรั ฐ โดยไม เ สี ย ค า ใช จ า ย ก็ ค วรจะพิ จ ารณาแก ไขเพื่ อ ยกเลิ ก บทบั ญ ญั ติ เรื่ อ งดั ง กล า ว
ในมาตรา ๗ (๔) มาตรา ๔๑ และ มาตรา ๔๒ แตหากเห็นวาบทบัญญัตใิ นเรือ่ งนีท้ กี่ ําหนดใหเจาของพาหนะ
หรือผูควบคุมพาหนะและผูเดินทางตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาวยังคงมีความจําเปนอยู
ก็ควรพิจารณาแกไขเพิม่ เติมกฎหมายใหมคี วามเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการบังคับใชกฎหมายดวย
และควรเรงดําเนินการประกาศหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังกลาวขางตนที่มีความเหมาะสม
มาใชบังคับ
จุ ล นิิ ติ

๘

๔) ปญหาพระราชบัญญัตโิ รคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมมบี ทบัญญัตทิ ใี่ หอํานาจคณะกรรมการ
โรคติดตอ และเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ ในการใชเครือ่ งมือ เครือ่ งใช วัสดุ อุปกรณ ยานพาหนะ
อาคาร สถานที่ ของหนวยงานรัฐอื่นและเอกชน เพื่อปองกันและเฝาระวังโรคติดตอ
โดยทีบ่ ทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตโิ รคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีลกั ษณะเปนการปองกันและเฝาระวัง
โรคติดตอ จึงไมมมี าตรการรองรับการทีเ่ จาพนักงานควบคุมโรคติดตอมีความจําเปนจะตองใชเครือ่ งมือ
เครื่องใช วัสดุ อุปกรณ รวมทั้งอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ ที่เปนของหนวยงานของรัฐอื่นและเอกชน
ในการปองกันและเฝาระวังโรคติดตอ ทําใหการปฏิบตั หิ นาทีข่ องเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอไมไดรบั
ความสะดวก เกิดความลาชา และทําใหมคี วามจําเปนทีอ่ าจจะตองนําพระราชบัญญัตปิ อ งกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ รองรับมาตรการในการใชทรัพยสนิ ดังกลาวนีไ้ วมาบังคับใชควบคูก นั ไปดวย
ดังนั้น จึงเห็นควรมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกําหนดให
อํานาจคณะกรรมการโรคติดตอ และเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
โรคติดตอ ในการใชเครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ อุปกรณ ยานพาหนะ อาคาร สถานที่ ของหนวยงานรัฐอื่น
และเอกชนไดตามที่จําเปน เพื่อปองกันและเฝาระวังโรคติดตอ ซึ่งจะทําใหการปองกันและเฝาระวัง
โรคติดตอไดรับความสะดวกรวดเร็ว โดยไมมีความจําเปนตองไปใชอํานาจตามพระราชบัญญัติปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีเ่ ปนอํานาจของผูว า ราชการจังหวัดในการทีจ่ ะใชทรัพยสนิ ตาง ๆ
ดังกลาว เมื่อมีโรคระบาดอันเปนสาธารณภัยเกิดขึ้น ซึ่งจะทําใหการปองกันและเฝาระวังโรคติดตอ
เกิดอุปสรรคความลาชาได
๕) ปญหาพระราชบัญญัตโิ รคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมมบี ทลงโทษผูใ หถอ ยคําหรือแจงขอเท็จจริง
หรือทําคําชี้แจงเปนเท็จไวเปนการเฉพาะ
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ โรคติ ด ต อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม ไ ด กํา หนดบทลงโทษผู ใ ห ถ อ ยคํา หรื อ
แจงขอเท็จจริงหรือทําคําชีแ้ จงเปนเท็จตอคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด
คณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร และเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอไวเปนการเฉพาะ ทําให
ขาดความชัดเจนในการลงโทษผูกระทําผิด
ดังนั้น จึงเห็นควรมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อกําหนด
บทลงโทษการใหถอ ยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําชีแ้ จงเปนเท็จตอคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอกรุงเทพมหานคร และเจาพนักงาน
ควบคุมโรคติดตอไวเปนการเฉพาะ เพื่อความชัดเจนในการลงโทษผูกระทําผิด
๖) ปญหาเรื่องบทกําหนดโทษ
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๙ กําหนดวาในกรณีผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ คณะกรรมการดานวิชาการ หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๘
หรือคําสัง่ ของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดตามมาตรา ๒๒ (๖) หรือคําสัง่ ของคณะกรรมการโรคติดตอ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๘ (๖) หรือคําสั่งของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตามมาตรา ๔๕ (๑)
ใหมาใหถอ ยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําชีแ้ จง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับนัน้ เปนอัตราโทษทีต่ ํ่าเกินไป ไมเหมาะสมกับมาตรการปองกันและควบคุม
โรคติดตอที่มีการแพรระบาดและเปนอันตรายแกสาธารณชนได

๙

การสงเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายควบคุมโรคติดตอของประเทศไทย

ดังนัน้ จึงเห็นควรมีการแกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตโิ รคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกําหนดอัตราโทษ
ที่จะลงแกผูกระทําผิดใหสูงขึ้นเพื่อความเหมาะสม
๗) องคประกอบของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติยังขาดผูแทนจากหนวยงานสําคัญ
ที่เกี่ยวของ
หากพิจารณาองคประกอบของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ ทีเ่ ปนหัวหนาของหนวยงานรัฐตาง ๆ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๑ แลว จะพบวายังขาดหัวหนาหนวยงานของรัฐ
ที่สําคัญที่มีความเกี่ยวของกับโรคติดตอที่มีการแพรระบาดอยางรุนแรง เชนโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
ไดแก กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา หรือกรมการทองเทีย่ ว และสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
ซึ่งอาจทําใหการติดตอประสานงานและการบังคับใชกฎหมาย เพื่อปองกันและเฝาระวังโรคติดตอ
ที่มีการแพรระบาดอยางรุนแรง ประสบปญหาอุปสรรคและความไมคลองตัวได
ดังนัน้ จึงเห็นควรมีการแกไของคประกอบของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๑ โดยกําหนดใหมีหัวหนาหนวยงานของรัฐที่มีความสําคัญเกี่ยวของ
ที่มาจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หรือกรมการทองเที่ยว และสํานักงานการบินพลเรือน
แหงประเทศไทย รวมเปนองคประกอบของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติดวย
จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอื่น ๆ
ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล : ในปจจุบัน ภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโควิด ๑๙ ประเทศไทยมีกฎหมายทีเ่ กีย่ วของทีส่ ามารถนํามาบังคับใชไดหลายฉบับ คือ พระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัตปิ อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และในกรณี
ที่มีสถานการณฉุกเฉินเกิดขึ้นก็สามารถนําพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาใชบงั คับได แตอยางไรก็ดี ตามทีม่ กี ารบังคับใชกฎหมายในเรือ่ งการแพรระบาดของโรคติดตอนี้
กระจัดกระจายไปอยูใ นกฎหมายหลายฉบับ อาจทําใหการบังคับใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพ เกิดปญหา
และอุปสรรคทําใหไมไดรบั ความสะดวก อีกทัง้ ไมมแี นวทางและทิศทางในการบังคับใชกฎหมายทีช่ ดั เจน
ดังนัน้ หากไดมกี ารรวบรวมเอาบทบัญญัตกิ ฎหมายทีเ่ กีย่ วของโดยตรงกับการปองกันและเฝาระวัง
โรคติดตอทีอ่ ยูใ นกฎหมายหลายฉบับใหไปรวมไวอยูใ นกฎหมายฉบับเดียว คือพระราชบัญญัตโิ รคติดตอ
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดตอ ในสวนที่บกพรอง ไมสมบูรณ
ใหมีความสมบูรณมากขึ้น ก็จะทําใหการกําหนดหลักเกณฑและมาตรการในการปองกันและเฝาระวัง
โรคติดตอตามพระราชบัญญัตดิ งั กลาว มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

๑๐

