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บทนําบทสัมภาษณ�ความเห็นทางวิชาการ

๑

  เน่ืองจากปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ยังคงมีการแพรระบาด
อยางรวดเร็ว และกวางขวางไปในหลายประเทศ แมในประเทศไทยสถานการณการแพร
ระบาดจะดีข้ึนมาก แตก็ยังไมอาจไววางใจได เน่ืองจากท่ัวโลกยังมีผูติดเช้ือและเสียชีวิต
เปนจํานวนมาก ท้ังน้ี องคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) 
ไดประกาศใหการระบาดของโรคโควิด 19 เปนการระบาดใหญ (Pandemic) และในสวน
ของประเทศไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
โรคติดตอแหงชาติ ไดประกาศใหโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) เปนโรคติดตออันตราย ลําดับท่ี ๑๔
  ในอดีตท่ีผานมา ประเทศไทยเคยมีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมโรคติดตอ
อยูหลายฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติระงับโรคระบาทว พ.ศ. ๒๔๕๖ พระราชบัญญัติ
จัดการปองกันไขทรพิษ พ.ศ. ๒๔๕๖ พระราชบัญญัติจัดการปองกันไขทรพิษ แกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. ๒๔๗๒ พระราชบัญญัติโรคติดตอ พุทธศักราช ๒๔๗๗ พระราชบัญญัติโรคติดตอ 
(ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ พระราชบัญญัติโรคติดตอ (ฉบับท่ี ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติไขจับส่ัน พุทธศักราช ๒๔๘๕ พระราชบัญญัติโรคเร้ือน พุทธศักราช ๒๔๘๖
และพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ ซ่ึงตอมาพระราชบัญญัติดังกลาวขางตน
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การส�งเสริมประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช�กฎหมาย

ควบคุมโรคติดต�อของประเทศไทย
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๒จุ ล นิิ ติ

ก็ไดถูกยกเลิกไป โดยในปจจุบันไดมีการบังคับใชพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘
อยางไรก็ตาม เม่ือมีการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ปรากฏวา พระราชบัญญัติโรคติดตอ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพียงฉบับเดียว ไมสามารถปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากผลกระทบ         
ของโรคระบาดดังกลาวได
  ดังน้ัน เพ่ือประโยชนในทางวิชาการดานกฎหมายในประเด็นท่ีเก่ียวกับการควบคุม
โรคติดตอภายใตพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ วามีความเหมาะสมหรือไม 
เพียงใด หรือควรมีแนวทางอยางไรเพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ 
กองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงพิจารณาเห็นสมควรขอทําการสัมภาษณและ
รับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชน
ตองานดานนิติบัญญัติจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวของ                 
ในประเด็นเร่ือง “การสงเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายควบคุมโรคติดตอ
ของประเทศไทย” จาก ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจําสํานักงาน
อัยการสูงสุด
   ท้ังน้ี เพ่ือเปนขอมูลทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตองานดานนิติบัญญัติ
และประชาชนผูมีความสนใจโดยท่ัวไป ซ่ึงทานผูอานสามารถติดตามและศึกษา
รายละเอียดในเร่ืองดังกลาวไดในจุลนิติฉบับน้ี.    
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จุลนิติ : ป�จจุบันมาตรการทางกฎหมายหรือ
แนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือควบคุมสถานการณ�
การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019)
(COVID-19) ของประเทศนั้น มีความเหมาะสมหรือไม� 
รวมทั้งมีสภาพป�ญหาและอุปสรรคอย�างไร

ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล : สภาพปญหาและ
อุปสรรคท่ีพบในปจจุบัน คือ การท่ีพระราชบัญญัติโรคติดตอ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมมีบทบัญญัติในการรับมือกับโรคติดตอท่ีมีลักษณะ
รายแรงและมีความรุนแรง ท่ีแพรกระจายไปท่ัวโลกอยางรวดเร็ว เชน
โรคติดเช้ือไวรัสโควิด ๑๙ เปนการเฉพาะ ถึงแมตามพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๔ (๑) จะใหคณะกรรมการ
โรคติดตอแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีกําหนดนโยบาย วางระบบ 
และแนวทางปฏิบัติในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ 
เพ่ือใหหนวยงานของรัฐ คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด และ
คณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร ดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติโรคติดตอ และมาตรา ๑๔ (๒) ใหคณะกรรมการ
โรคติดตอแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอหรือโรคระบาด 
และเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบก็ตาม แตอํานาจหนาท่ี

อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล*

การส�งเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช�กฎหมายควบคุมโรคติดต�อของประเทศไทย

*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 
สํานักงานท่ีปรึกษากฎหมาย.
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การส�งเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช�กฎหมายควบคุมโรคติดต�อของประเทศไทย

ตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๒) ของคณะกรรมการ
โรคติดตอแหงชาติดังกลาว มีลักษณะเปนการ
ใชอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย แนวทาง
ปฏิบัติและแผนปฏิบัติการในการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอท่ีมีลักษณะเปนการท่ัวไป 
ไมเหมาะสมกับกรณีท่ีเกิดโรคติดตอท่ีมีลักษณะ
รายแรงและแพรกระจายไปท่ัวโลกอยางรุนแรง
และรวดเร็วอยางโรคติดเช้ือไวรัสโควิด ๑๙
เม่ือประเทศไทยประสบภาวะการระบาดของโรค
ดังกลาว จึงพบวาประเทศไทยขาดแผนการรบัมือ
โรคติดเช้ือไวรัสโควิด ๑๙ อยางทันทวงทีและ
มีประสิทธิภาพ 

ดังน้ัน จึงเห็นวาควรมีการแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกําหนด
ใหคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติมีหนาท่ี
ตองกําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติและแผน
ปฏิบัติการในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ

ท่ีมีลักษณะรายแรงและแพรกระจายไปท่ัวโลกอยางรุนแรงและรวดเร็ว เชน อยางกรณีของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด ๑๙ ไวเปนการเฉพาะดวย เพ่ือรับมือกับโรคติดตอท่ีมีลักษณะรายแรงเชนเดียวกันท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดอีกในอนาคตขางหนา

นอกจากน้ี การท่ีพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมมีบทบัญญัติท่ีกําหนดใหคณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร จะตองกําหนดทิศทาง แนวทาง 
และแผนปฏิบัติการ ในการปองกันและควบคุมโรคติดตอท่ีมีความรุนแรงและสามารถแพรกระจาย
ไปท่ัวประเทศได ใหเปนไปในแนวทางและทิศทางเดียวกัน ทําใหพบวาการปองกันและเฝาระวัง
โรคติดเช้ือไวรัสโควิด ๑๙ ท่ีสามารถแพรกระจายไปท่ัวประเทศไดของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด
และคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร ในบางคร้ัง มีลักษณะท่ีตางฝายตางทํา ขาดการประสาน
การทํางานใหเปนไปในแนวทางและทิศทางเดียวกัน หลาย ๆ จังหวัด มีมาตรการในการปองกันและ
เฝาระวังโรคติดเช้ือไวรัสโควิด ๑๙ ท่ีแตกตางกัน ท้ังท่ีประชาชนมีการเดินทางไปมาในระหวางจังหวัด
ตาง ๆ ของประเทศ 

ดังน้ัน จึงเห็นวาควรมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกําหนด
ใหคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร ตองกําหนดทิศทาง 
แนวทาง และแผนปฏิบัติการ ในการปองกันและควบคุมโรคติดตอท่ีมีความรุนแรงและสามารถแพรกระจาย
ไปท่ัวประเทศไดอยางเชนโรคติดเช้ือไวรัสโควิด ๑๙ ใหเปนไปในแนวทางและทิศทางเดียวกัน ภายใต
การควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ
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จุลนิติ : ขอทราบถึงมาตรการ
ทางกฎหมายหรือแนวทางในการบริหาร
จัดการ เพื่ อควบคุม โรคติดต�อของ
นานาอารยประเทศว�ามีหลักการและ
รูปแบบในการดําเนินการอย�างไรและ
สามารถนํามาประยุกต�ใช�กับประเทศไทย
ได�หรือไม� เพียงใด

ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล : สําหรับ
แนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือควบคุมโรคติดตอ
ของนานาอารยประเทศน้ันขอยกตัวอยางของ
ประเทศฝร่ังเศส ตามกฎหมายของประเทศ
ฝร่ังเศสไดบัญญัติมาตรการปองกันและเฝาระวัง
โรคติดตอไวในประมวลกฎหมายการสาธารณสขุ 
(Code de la Santé Publique) แกไขเพ่ิมเติม
โดยรัฐบัญญัติฉบับท่ี ๒๐๒๐-๒๙๐ ลงวันท่ี ๒๓
มีนาคม ๒๕๖๓ และรัฐบัญญัติฉบับท่ี ๒๐๒๐-๕๔๖ 
ลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (Loi no 2020-290 
du 23 mars 2020, Loi no 2020-546 du 
11 mai 2020) เพ่ือรับมือกับโรคติดเช้ือไวรัสโควิด ๑๙ ท่ีมีความนาสนใจ คือ ประมวลกฎหมาย
การสาธารณสุขของประเทศฝร่ังเศสใหอํานาจคณะรัฐมนตรีออกรัฐกฤษฎีกาประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ดานการสาธารณสุขเม่ือมีสถานการณฉุกเฉินดานโรคติดตอเกิดข้ึน โดยใหอํานาจนายกรัฐมนตรี
ในการกําหนดมาตรการในการรับมือกับโรคติดตอไวหลายประการ เชน การจํากัดหรือหามการเดินทาง
ของยานพาหนะหรือบุคคล การปดสถานท่ี การหามการชุมนุมในท่ีสาธารณะ การกักตัวผูเปนโรคติดตอ 
การควบคุมราคาสินคาท่ีจําเปน ใหอํานาจในการใชบริการและทรัพยสินท่ีจําเปนเพ่ือรับมือและตอสูกบั
โรคติดตอ รวมท้ังมีการกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการประกาศสถานการณฉุกเฉินดาน
การสาธารณสุขเน่ืองจากโรคติดตอไว เชน การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณฉุกเฉิน การชดใช
คาเสียหาย ท่ีเกิดข้ึนจากการใชอํานาจของเจาหนาท่ีรัฐ การอุทธรณคําส่ังตอศาลปกครอง เปนตน และ
มีการกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีฝาฝนขอหามท่ีกําหนดไวในระหวางประกาศสถานการณฉุกเฉิน

ดังน้ัน จึงเห็นควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของประเทศไทย 
โดยกําหนดใหอํานาจคณะรัฐมนตรี ออกพระราชกฤษฎีกาประกาศสถานการณฉุกเฉินดานการสาธารณสุข
เม่ือมีสถานการณฉุกเฉินดานโรคติดตอท่ีมีความรุนแรง เชน กรณีของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด ๑๙ เกิดข้ึน 
โดยกําหนดมาตรการฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีจะใชรับมือกับโรคติดตอไวในพระราชบัญญัติโรคติดตอใหมี
ความเหมาะสม ชัดเจน และครอบคลุมสถานการณการแพรระบาดของโรค ซ่ึงจะทําใหสามารถกําหนด
มาตรการ ในการรับมือกับสถานการณฉุกเฉินดานโรคระบาดไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมกวา
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การส�งเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช�กฎหมายควบคุมโรคติดต�อของประเทศไทย

การบังคับใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีบังคับใชกับ
สถานการณฉุกเฉินเปนการท่ัวไป ซ่ึงมาตรการในบางเร่ืองอาจไมเหมาะสมกับสถานการณฉุกเฉินดาน
โรคระบาดและมาตรการท่ีมีอยูอาจไมครอบคลุมการปองกันและแกไขปญหาและผลกระทบจาก
โรคระบาดท่ีมีความรุนแรงได นอกจากน้ี ควรมีการกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ เพ่ือรองรับการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินดานการสาธารณสุขไวในพระราชบัญญัติโรคติดตอ โดยใชแนวทางตามประมวล
กฎหมายการสาธารณสุขของประเทศฝร่ังเศส เชน การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
การชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใชอํานาจของเจาหนาท่ีรัฐ การอุทธรณคําส่ังตอศาลปกครอง 
เปนตน และกําหนดบทลงโทษผูฝาฝนมาตรการท่ีกําหนดในระหวางประกาศสถานการณฉุกเฉินดาน
โรคระบาด 

จลุนิต ิ: ในทรรศนะของท�าน เหน็ควรปรบัปรงุหรอืแก�ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญติั
โรคติดต�อ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย�างไร หรอืควรมกีารกําหนดมาตรการ และแนวทางในการบรหิาร
จัดการอย�างไร เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการควบคุมสถานการณ�ที่มี
การระบาดของโรคติดต�อที่รุนแรงในป�จจุบัน

ดร. ธนกฤต  วรธนชัชากลุ : สําหรับปญหาและแนวทางในการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีดังน้ี 

๑) ปญหายังไมมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการหามเจาของพาหนะ
หรือผูควบคุมพาหนะนําผูเดินทางจากประเทศท่ีมีโรคระบาดเขามาในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘

   ตามท่ีพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๙ กําหนดวา ในการปองกันและควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศ เม่ือมีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุสงสัยวาพาหนะท่ีจะเดินทางเขามาในประเทศไทย 
มาจากทองท่ีหรือเมืองท่ีมีโรคระบาด เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศมีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา ๓๙ (๕) ในการหามเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ
นําผูเดินทาง ซ่ึงไมไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติเขามาในประเทศไทยได โดยมาตรา ๓๙ วรรคสอง กําหนดวา การหาม
เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนําผูเดินทางเขามาในประเทศไทยดังกลาวตามมาตรา ๓๙ (๕) 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตในปจจุบันยังไมมีการออก
กฎกระทรวงท่ีกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการส่ังหามดังกลาว ทําใหเจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอยงัไมมีการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๙ (๕) ในการส่ังหาม
เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนําผูเดินทางซ่ึงยงัไมไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคจากประเทศ
ท่ีมีโรคระบาดเขามาในประเทศไทย

 ท้ังน้ี ตามท่ีเห็นวามีการส่ังหามเคร่ืองบินทําการบินเขามาในประเทศไทยในปจจุบันน้ีน้ัน เปนการ
ส่ังหามตามประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย โดยผูอํานวยการสํานักงานการบินพลเรือน
แหงประเทศไทย ซ่ึงใชอํานาจตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ในการส่ังหามอากาศยาน
ทําการบินเขามาในประเทศไทย
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ดังน้ัน จึงเห็นควรเรงดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง ท่ีกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไข ในการส่ังหามเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนําผูเดินทางซ่ึงยังไมไดรับการ
สรางเสริมภูมิคุมกันโรคจากประเทศท่ีมีโรคระบาดเขามาในประเทศไทย เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการ
ปองกัน เฝาระวัง และรับมือกับการแพรระบาดของโรคติดตอระหวางประเทศ

๒) ปญหาคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ และเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ ไมมีอํานาจ
ส่ังหามคนเดินทางไปประเทศอ่ืน ในกรณีท่ีเกิดโรคติดตอระหวางประเทศ

ในกรณีท่ีมีการแพรระบาดของโรคติดตอระหวางประเทศ คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ 
และเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ ไมมีอํานาจเปนการเฉพาะท่ีจะส่ังหามคนเดินทางไปยังประเทศอ่ืนได 
ถึงแมประเทศน้ันจะเปนประเทศท่ีมีการแพรระบาดของโรคติดตอระหวางประเทศก็ตาม ซ่ึงอาจสงผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพในการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอท่ีมีการแพรกระจายไปท่ัวโลก 
ไมไดจํากัดอยูเพียงแคบางประเทศหรือแคภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึงเทาน้ัน

ดังน้ัน จึงเห็นควรมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใหอํานาจ
คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ และเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอเปนการเฉพาะในการส่ังหาม
คนเดินทางไปยังประเทศอ่ืน หรือไปยังประเทศท่ีมีการแพรระบาดของโรคติดตอระหวางประเทศ

๓) ปญหาการไมมีหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะและ
ผูเดินทางตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตามท่ีพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘  มาตรา ๗ (๔) 
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ กําหนดไว 

ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๑ ท่ีกําหนดใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะเปนผูออกคาใชจายในการขนสงผูเดินทางซ่ึงมากับพาหนะน้ัน เพ่ือแยกกัก กักกัน คุมไวสังเกต 
หรือรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ตลอดท้ังออกคาใชจายในการเล้ียงดู การรักษาพยาบาล การปองกัน
และควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศตามมาตรา ๔๐ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยคาใชจาย
ท่ีเกิดจากการดําเนินการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคตดิตอแหงชาติ และมาตรา ๔๒ ท่ีกําหนดวา กรณีท่ีพบวาผูเดินทาง
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การส�งเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช�กฎหมายควบคุมโรคติดต�อของประเทศไทย

เปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคติดตออันตราย โรคระบาด หรือพาหะนําโรค ใหเจาพนักงาน
ควบคุมโรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศมีอํานาจส่ังใหบุคคลดังกลาว ถูกแยกกัก 
กักกัน คุมไวสังเกต หรือไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค โดยคาใชจายท่ีเกิดจากการดําเนินการแยกกัก 
กักกัน คุมไวสังเกต หรือไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ใหผูเดินทางเปนผูรับผิดชอบตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ 
ซ่ึงจะไปเช่ือมโยงกับมาตรา ๗ (๔) ท่ีกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีผูเดินทาง
ตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

แตในปจจุบันน้ีจะพบวายงัไมมีการออกหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือรองรับกรณีท่ีเจาของ
พาหนะหรือผูควบคุมพาหนะและผูเดินทางตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาวตามท่ีกําหนดไว
ในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แตอยางใด ซ่ึงอาจจะเปนเพราะประสบปญหาไมไดรับความยินยอม
จากเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะและผูเดินทาง ทําใหไมสามารถบังคับใชใหเปนจริงได หรืออาจมี
ผูโตแยงการบังคับใชกฎหมายในเร่ืองน้ี เน่ืองจากเห็นวาขัดกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๗ วรรคสาม ท่ีกําหนดใหบุคคลมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตอ
อันตรายจากรัฐโดยไมเสียคาใชจาย

ดังน้ัน หากบทบัญญัติในเร่ืองดังกลาวน้ีไมสามารถบังคับใชใหเปนจริงได หรือหากเห็นวาบทบัญญัติ
ในเร่ืองน้ีขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๗ ท่ีกําหนดใหบุคคลมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตอ
อันตรายจากรัฐโดยไมเสียคาใชจาย ก็ควรจะพิจารณาแกไขเพ่ือยกเลิกบทบัญญัติเร่ืองดังกลาว
ในมาตรา ๗ (๔) มาตรา ๔๑ และ มาตรา ๔๒ แตหากเห็นวาบทบัญญัติในเร่ืองน้ีท่ีกําหนดใหเจาของพาหนะ
หรือผูควบคุมพาหนะและผูเดินทางตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาวยังคงมีความจําเปนอยู
ก็ควรพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการบังคับใชกฎหมายดวย 
และควรเรงดําเนินการประกาศหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ดังกลาวขางตนท่ีมีความเหมาะสม 
มาใชบังคับ
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๔) ปญหาพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมมีบทบัญญัติท่ีใหอํานาจคณะกรรมการ
โรคติดตอ และเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ ในการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองใช วัสดุ อุปกรณ ยานพาหนะ 
อาคาร สถานท่ี ของหนวยงานรัฐอ่ืนและเอกชน เพ่ือปองกันและเฝาระวังโรคติดตอ

โดยท่ีบทบญัญัติของพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีลักษณะเปนการปองกันและเฝาระวัง
โรคติดตอ จึงไมมีมาตรการรองรับการท่ีเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอมีความจําเปนจะตองใชเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช วัสดุ อุปกรณ รวมท้ังอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ ท่ีเปนของหนวยงานของรัฐอื่นและเอกชน 
ในการปองกันและเฝาระวังโรคติดตอ ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอไมไดรับ
ความสะดวก เกิดความลาชา และทําใหมีความจําเปนท่ีอาจจะตองนําพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงรองรับมาตรการในการใชทรัพยสินดังกลาวน้ีไวมาบังคับใชควบคูกันไปดวย

ดังน้ัน จึงเห็นควรมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกําหนดให
อํานาจคณะกรรมการโรคติดตอ และเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
โรคติดตอ ในการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองใช วัสดุ อุปกรณ ยานพาหนะ อาคาร สถานท่ี ของหนวยงานรัฐอ่ืน
และเอกชนไดตามท่ีจําเปน เพ่ือปองกันและเฝาระวังโรคติดตอ ซ่ึงจะทําใหการปองกันและเฝาระวัง
โรคติดตอไดรับความสะดวกรวดเร็ว โดยไมมีความจําเปนตองไปใชอํานาจตามพระราชบัญญัติปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดในการท่ีจะใชทรัพยสินตาง ๆ  
ดังกลาว เม่ือมีโรคระบาดอันเปนสาธารณภัยเกิดข้ึน ซ่ึงจะทําใหการปองกันและเฝาระวังโรคติดตอ
เกิดอุปสรรคความลาชาได      

๕) ปญหาพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมมีบทลงโทษผูใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง
หรือทําคําช้ีแจงเปนเท็จไวเปนการเฉพาะ

โดยท่ีพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมไดกําหนดบทลงโทษผูใหถอยคําหรือ
แจงขอเท็จจริงหรือทําคําช้ีแจงเปนเท็จตอคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด 
คณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร และเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอไวเปนการเฉพาะ ทําให
ขาดความชัดเจนในการลงโทษผูกระทําผิด

ดังน้ัน จึงเห็นควรมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือกําหนด
บทลงโทษการใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําช้ีแจงเปนเท็จตอคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ 
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอกรุงเทพมหานคร และเจาพนักงาน
ควบคุมโรคติดตอไวเปนการเฉพาะ เพ่ือความชัดเจนในการลงโทษผูกระทําผิด

๖) ปญหาเร่ืองบทกําหนดโทษ 
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๙ กําหนดวาในกรณีผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ัง

ของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ คณะกรรมการดานวิชาการ หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๘ 
หรือคําส่ังของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดตามมาตรา ๒๒ (๖) หรือคําส่ังของคณะกรรมการโรคติดตอ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๘ (๖) หรือคําส่ังของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตามมาตรา ๔๕ (๑) 
ใหมาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําช้ีแจง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับน้ัน เปนอัตราโทษท่ีต่ําเกินไป ไมเหมาะสมกับมาตรการปองกันและควบคุม
โรคติดตอท่ีมีการแพรระบาดและเปนอันตรายแกสาธารณชนได
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๑๐

การส�งเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช�กฎหมายควบคุมโรคติดต�อของประเทศไทย

ดังน้ัน จึงเห็นควรมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกําหนดอัตราโทษ
ท่ีจะลงแกผูกระทําผิดใหสูงข้ึนเพ่ือความเหมาะสม 

๗) องคประกอบของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติยังขาดผูแทนจากหนวยงานสําคัญ
ท่ีเก่ียวของ 

 หากพิจารณาองคประกอบของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ ท่ีเปนหัวหนาของหนวยงานรัฐตาง ๆ  
ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๑ แลว จะพบวายังขาดหัวหนาหนวยงานของรัฐ
ท่ีสําคัญท่ีมีความเก่ียวของกับโรคติดตอท่ีมีการแพรระบาดอยางรุนแรง เชนโรคติดเช้ือไวรัสโควิด ๑๙
ไดแก กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา หรือกรมการทองเท่ียว และสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 
ซ่ึงอาจทําใหการติดตอประสานงานและการบังคับใชกฎหมาย เพ่ือปองกันและเฝาระวังโรคติดตอ
ท่ีมีการแพรระบาดอยางรุนแรง ประสบปญหาอุปสรรคและความไมคลองตัวได

ดังน้ัน จึงเห็นควรมีการแกไของคประกอบของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๑ โดยกําหนดใหมีหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีมีความสําคัญเก่ียวของ
ท่ีมาจากกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา หรือกรมการทองเท่ียว และสํานักงานการบินพลเรือน
แหงประเทศไทย รวมเปนองคประกอบของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติดวย

จุลนิติ : บทสรุปส�งท�าย และข�อเสนอแนะอื่น ๆ  

ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล : ในปจจุบัน ภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด ๑๙ ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวของท่ีสามารถนํามาบังคับใชไดหลายฉบับ คือ พระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และในกรณี
ท่ีมีสถานการณฉุกเฉินเกิดข้ึนก็สามารถนําพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาใชบังคับได แตอยางไรก็ดี ตามท่ีมีการบังคับใชกฎหมายในเร่ืองการแพรระบาดของโรคติดตอน้ี
กระจัดกระจายไปอยูในกฎหมายหลายฉบับ อาจทําใหการบังคับใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพ เกิดปญหา
และอุปสรรคทําใหไมไดรับความสะดวก อีกท้ังไมมีแนวทางและทิศทางในการบังคับใชกฎหมายท่ีชัดเจน 

ดังน้ัน หากไดมีการรวบรวมเอาบทบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการปองกันและเฝาระวัง
โรคติดตอท่ีอยูในกฎหมายหลายฉบับใหไปรวมไวอยูในกฎหมายฉบับเดียว คือพระราชบัญญัติโรคติดตอ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโรคติดตอ ในสวนท่ีบกพรอง ไมสมบูรณ 
ใหมีความสมบูรณมากข้ึน ก็จะทําใหการกําหนดหลักเกณฑและมาตรการในการปองกันและเฝาระวัง
โรคติดตอตามพระราชบัญญัติดังกลาว มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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