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๑. บทนำ 
 

  ตามที่ได้มีข่าวการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคติดเชื้อของระบบประสาท
ส่วนกลางที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตอย่างหนักตามสื่อต่าง ๆ จากการศึกษาข้อมูลของผู้เขียนพบว่า 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในหลายจังหวัด เช่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัด
อำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดยะลา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระบุรี 
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดระยอง จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย และล่าสุดในปีพ.ศ. ๒๕๖๒  
ได้มีการประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนนทบุรี เป็นต้น และเมื่อศึกษาข้อมูล 
ย้อนขึ้นไปในช่วงระยะเวลาห้าถึงสิบปีก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว 
ชนิดโรคพิษสุนัขบ้าในหลายจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่  
สร้างความหวาดกลัวให้กับบุคคลในท้องที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากโรคนี้เมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อแล้ว 
ถ้าไม่ได้รับวัคซีนอย่างทันท่วงทีก็จะส่งผลให้ผู้ได้รับเชื้อนั้นถึงแก่ความตายได้อย่างรวดเร็ว อาจเกิด
อาการคุ้มคลั่ง เป็นอัมพาต ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติ กลัวลมหรือกลัวน้ำจนถึงแก่ 
ความตายในที่สุด แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือกับองค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ  (World Organization for Animal Health หรือ Office International des 
Epizooties (OIE)) จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพ่ือขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายใน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงความร่วมมือกันขององค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization : WHO) ก็ตาม แต่แนวโน้มปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้มีวี่แววว่าจะ
ลดลงแต่อย่างใด 

จากการศึกษาข้อมูลของผู้เขียนพบว่า ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
ในปัจจุบันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐหลายหน่วยงาน อีกทั้งเมื่อได้ตรวจสอบกฎหมาย 
ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าแล้วพบว่า มีกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องมากกว่าสิบฉบับ แต่ก็ยังพบว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ผู้ เขียนจึงประสงค์จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา ความขัดข้องในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาเกี่ยวกับแนวนโยบายของรัฐบางประการที่ทำให้ 
ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ศึกษาตัวอย่างกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทย
ในอนาคต ซ่ึงผู้เขียนจะได้กล่าวรายละเอียดในหัวข้อต่อ ๆ ไป 



๒ 

๒. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 
ในปัจจุบันภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ เพ่ือควบคุมและกำกับดูแล 

โรคพิษสุนั ขบ้ านั้ น เป็ นภารกิจ โดยตรงของกรมปศุสัต ว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยในข้อ ๒ 
ของกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้กรมปศุสัตว์มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและนโยบาย  
การควบคุม การกำกับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ด้านการปศุสัตว์ เพ่ือให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอและมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค  
สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ 
ในระดับสากล โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วย 
การบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
สัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ควบคุม ป้องกัน กำจัด บำบัด วินิจฉัยและชันสูตร
โรคสัตว์ ผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และชีววัตถุสำหรับสัตว์เพ่ือการควบคุมโรคระบาดสัตว์ 

อย่างไรก็ดี นอกจากกรมปศุสัตว์ที่ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่และอำนาจ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว ยังมีหน่วยงานของรัฐอีกหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่
ประสานความร่วมมือเพ่ือให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบกฎหมาย
ว่าด้วยโรคติดต่อ มีภารกิจตามที่กำหนดในข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการพัฒนาวิชาการเพ่ือการควบคุมโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพ และถ่ายทอด 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม วินิจฉัย และรักษาโรคและภัยที่คุกคาม
สุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจากการป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ โดยมี
หน้าที่และอำนาจในการกำหนดและพัฒนานโยบาย มาตรการ คุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงาน
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพของประชาชน จัดให้มีบริการเพ่ือ
ป้องกนั ควบคุม รักษา และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยจากโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ตลอดจนแหล่งแพร่โรค 
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ
เพ่ือจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และประชาชน ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ โดยมีกองระบาดวิทยา มีหน้าที่และอำนาจ
ในการจัดให้มีและพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง ระบบกลไกเฝ้าระวัง และการสอบสวนโรคและภัยที่
คุกคามสุขภาพ รวมทั้งการดำเนินงานของเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคทั้งภายในและภายนอกประเทศ เผยแพร่
ข้อมูลและเตือนภัยการระบาดของโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ และกองโรคติดต่อทั่วไปมีหน้าที่และ
อำนาจในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าวให้แก่
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้
และเทคโนโลยีดังกล่าว 



๓ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป (องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ซึ่งตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ กำหนดให้
ท้องถิ่นต่าง ๆ มีภารกิจในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ รวมถึงภารกิจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและ
การสาธารณสุขด้วย 
 
๓. กฎหมายที่กำกับดูแลเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย 
 

๓.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในมาตรา ๔๗ กำหนดให้บุคคลมีสิทธิได้รับบริการ
สาธารณสุขของรัฐ และในวรรคสามแห่งมาตราเดียวกันยังได้กำหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ 
การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกท้ังในมาตรา ๕๕ ได้กำหนดให้รัฐ
ต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขทีม่ีประสิทธิภาพอย่างทัว่ถึง โดยบริการสาธารณสุข 
ของรัฐต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล  
และการฟืน้ฟสูุขภาพ 

๓.๒ พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดกลไกในการควบคุม
และกำกับดูแลเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้ ได้กำหนดนิยาม 
คำว่า “สัตว์ควบคุม” ไว้ในมาตรา ๔ ให้หมายความถึงสุนัขและสัตว์อ่ืนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง  
โดยในปัจจุบันมีกฎกระทรวงกำหนดสัตว์ควบคุมและระยะเวลาการฉีดวัคซีน พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้
แมวเป็นสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด้วย และได้กำหนดหน้าที่และอำนาจ 
ของอธิบดี เจ้าของสัตว์ควบคุม สัตวแพทย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

๓.๒.๑ หน้าทีข่องเจ้าของสัตว์ควบคุม 
๑. จัดการให้สัตว์ควบคุมทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีน โดยเจ้าของสัตว์ควบคุมมีหน้าที่

ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่อธิบดีประกาศกำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่ในกรณีที่
อธิบดีประกาศกำหนดเขตท้องที่ให้มีการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗ 
(มาตรา ๕ )  

๒. แสดงเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ที่แสดงว่าสัตว์นั้นได้รับการฉีดวัคซีนแล้วให้เห็น
ได้ชัดเจน (มาตรา ๖ วรรคสอง) 

๓. แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในยี่สิบสี่ชั่ วโมง  
เมื่อปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้านับแต่เวลาที่พบว่าสัตว์ควบคุมนั้นมีอาการ
ของโรคพิษสุนัขบ้า (มาตรา ๑๑) 

๔. แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในยี่สิบสี่ชั่ วโมง 
เมื่อปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดถูกสัตว์ควบคุมอ่ืนที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ไม่ว่าสัตว์ควบคุม 
ทีถู่กกัดจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ (มาตรา ๑๒) 

๕. มอบเครื่องหมายประจำตัวสัตว์และใบรับรองการฉีดวัคซีนตามมาตรา ๖  
หรอืมาตรา ๗ ให้แก่ผู้รับโอน (มาตรา ๑๘) 
 



๔ 

๓.๒.๒ หน้าทีแ่ละอำนาจของสัตวแพทย์ 
๑. ฉีดวัคซีนสัตว์ควบคุมเมื่อเจ้าของสัตว์ควบคุมนำสัตว์ไปพบ หรือ ณ สถานที่ 

ของเจ้าของสัตว์ควบคุมและมอบเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ซึ่งแสดงว่าสัตว์ควบคุมนั้นได้รับ 
การฉีดวัคซีนแล้ว และใบรับรองการฉีดวัคซีนให้แก่เจ้าของสัตว์ควบคุม (มาตรา ๕) 

๒. มอบเครื่องหมายประจำตัวสัตว์เมื่อได้ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมแล้ว รวมทั้ง
มอบเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ทดแทนของเดิมในกรณีเจ้าของสัตว์ควบคุมขอรับเครื่องหมาย
ประจำตัวสัตว์หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนแทนของเดิมเมื่อเครื่องหมายประจำตัวสัตว์หรือใบรับรอง
การฉีดวัคซีนสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญก่อนที่ เครื่องหมายประจำตัวสัตว์หมดอายุ  
หรือก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบรับรองการฉีดวัคซีนนั้น (มาตรา ๖ และมาตรา ๗) 

๓. เก็บสำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนและหลักฐานการจ่ายเครื่องหมายประจำตัวสัตว์
ไว้ตามระเบียบของทางราชการ (มาตรา ๘) 

๔. อำนาจเข้าไปในบ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น 
และพระอาทิตย์ตกเพ่ือสอบถามจำนวน เพศ พันธุ์ อายุ และสีของสัตว์ควบคุมจากเจ้าของสัตว์
ควบคุม และในกรณีที่พบว่าสัตว์ควบคุมใดยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมนั้น 
นำหัวสัตว์ควบคุมท่ีตายหรือมีเหตุสงสัยว่าตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าไปรับการตรวจชันสูตร สั่งให้เจ้าของ
สัตว์ควบคุมทำลายซากสัตว์ควบคุมที่ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธีฝังหรือวิธี อ่ืนใด  ทั้ งนี้   
เพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัการแพรข่องโรคพิษสุนัขบ้า (มาตรา ๑๐) 

๕. อำนาจเรียกตรวจยานพาหนะหรือเข้าไปในบ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ที่มีสัตว์
ควบคุมเมื่อได้รับแจ้งหรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก และมีอำนาจฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุม ในกรณีที่ 
สัตวแพทย์สงสัยว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าและยังมิได้มีการกักขังสัตว์ควบคุมนั้น  
ให้สัตวแพทย์สั่งให้เจ้าของสัตว์ควบคุมกักขังสัตว์ควบคุมนั้นไว้โดยเร็วเพ่ือป้องกันมิใหแ้พร่โรคพิษสุนัข
บ้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และสัตวแพทย์ต้องไปตรวจอาการของสัตว์ควบคุมนั้นตาม
ระเบียบที่อธิบดีกำหนด และในกรณีที่สัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้สัตวแพทย์ 
มีอำนาจทำลายสัตว์ควบคุมนั้นได ้(มาตรา ๑๔) 

๖. เมื่อตรวจพบว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า หรือมีเหตุสงสัยว่า 
สัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า สัตวแพทย์มีหน้าที่แจ้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
เพ่ือดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อโดยเร็วที่สุดเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ที่จะเกิดกับคน (มาตรา ๑๖) 

๓.๒.๓ หน้าที่และอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานท้องถิน่ 
๑. อำนาจจับสัตว์ควบคุมเมื่อพบสัตว์ควบคุมในที่สาธารณะแต่สัตว์นั้นไม่มี

เครื่องหมายประจำตัวสัตว์หรือมีแต่เป็นเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ปลอมเพ่ือกักขังสัตว์ควบคุมนั้นไว้ 
หากไม่มีเจ้าของมาขอรับคืนภายในห้าวัน ให้มีอำนาจทำลายสัตว์ควบคุมนั้นได ้(มาตรา ๙) 

๒. รับแจ้งจากเจ้าของเมื่อปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่พบว่าสัตว์ควบคุมนั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า (มาตรา ๑๑) 

๓. รับแจ้งในกรณีท่ีสัตว์ควบคุมใดถูกสัตว์ควบคุมอ่ืนที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด 
ไม่ว่าสัตว์ควบคุมที่ถูกกัดจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ เพ่ือให้สัตว์ควบคุมนั้นได้รับการฉีดวัคซีน  
รับแจ้งกรณีพบว่าสัตว์ควบคุมนั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า และรับแจ้งในกรณีที่สัตว์ควบคุม 



๕ 

ที่เจ้าของสัตว์ควบคุมเฝ้าสังเกตอาการตายหรือสูญหายภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่รู้ว่าสัตว์นั้น
ตายหรือสูญหาย (มาตรา ๑๒) 

๔ . แจ้งต่อสัตวแพทย์เมื่อมีผู้แจ้งว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า  
สัตว์ควบคุมใดถูกสัตว์ควบคุมอ่ืนที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด สัตว์ควบคุมที่มีอาการของโรค 
พิษสุนัขบ้าหรือสัตว์ควบคุมที่เจ้าของสัตว์ควบคุมเฝ้าสังเกตอาการตายหรือสูญหายเพ่ือให้สัตวแพทย์ 
มีอำนาจดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของสัตวแพทย ์(มาตรา ๑๓) 

๕. อำนาจในการทำลายสัตว์ควบคุมกรณีสัตว์ควบคุมนั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า 
(มาตรา ๑๕) 

๓.๒.๔ หน้าทีแ่ละอำนาจของอธิบดี 
๑. ประกาศกำหนดเขตท้องที่ให้มีการฉีดวัคซีนโดยเจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (มาตรา ๑๗) 
๒. ประกาศกำหนดอาการของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ควบคุมอ่ืน (มาตรา ๔) 
๓. ประกาศกำหนดลักษณะเครื่องหมายประจำตัวสัตว์และใบรับรองการฉีดวัคซีน 

(มาตรา ๖) 
๔. ออกประกาศและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๕ มาตรา 

๖ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔) 
๓.๓ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดกลไกในการควบคุม

โรคระบาดสัตว์ไม่ให้แพร่กระจายไปในวงกว้าง ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้ ได้กำหนดนิยามคำว่า “สัตว์”  
ไว้ในมาตรา ๔ (๑) ให้รวมถึงสุนัขและแมว และได้กำหนดนิยามคำว่า “โรคระบาด”  ให้หมายความ
รวมถึงโรคพิษสุนัขบ้าด้วย นอกจากนี้ ได้กำหนดหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ หน้าที่และอำนาจของ 
สัตวแพทย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร และเจ้าของที่ดินไว้ ดังต่อไปนี้ 

๓.๓.๑ หน้าทีข่องเจ้าของสัตว ์
๑. ปฏิบัติตามระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดเพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน

และควบคุมโรคระบาด โดยในปัจจุบันได้มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงระบบการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดหน้าที่ให้เจ้าของสัตว์ดำเนินการเพ่ือป้องกันและควบคุม 
โรคระบาด ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ต้องขึ้นทะเบียนผู้ เลี้ยงสัตว์และปฏิบัติตามระบบการป้องกันและควบคุม 
โรคระบาดตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

(๒) ต้องดูแลสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอและสังเกตอาการสัตว์ป่วย ในกรณีที่ 
มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคระบาดให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ภายในเวลาสิบสอง
ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย เมื่อสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด สัตว์ป่วย
หรือตายโดยไม่รู้สาเหตุในหมู่บ้านเดียวกันหรือบริเวณใกล้เคียงกัน มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยมีอาการ
คล้ายคลึงกันในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน 

(๓) ในกรณีที่มีโรคระบาด เจ้าของสัตว์ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๑๒ และ
มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ หรอืตามทีอ่ธิบดปีระกาศกำหนด 

(๔) ต้องดำเนินการตามระบบการป้องกันโรคระบาด โดยมีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
- ดูแลสุขภาพสัตว์และการถ่ายพยาธิสัตว์ตามท่ีอธิบดีประกาศกำหนด 



๖ 

- ให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือวัคซีนป้องกันโรคอ่ืนตามที่อธิบดีประกาศ
กำหนด รวมทัง้จดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน การตรวจ และการรักษาโรคตามท่ีอธิบดีประกาศกำหนด  

- เลี้ยงสัตว์ในบริเวณที่มีรั้วรอบหรือขอบเขตชัดเจนและมีขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับ
จำนวนและพันธุ์สัตว์ รวมทั้ งทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในบริ เวณสถานที่ เลี้ยงสัตว์ 
อย่างสม่ำเสมอ 

- ไม่ปล่อยสัตว์ไปยังสถานที่สาธารณะโดยไม่มีการควบคุม หากจำเป็นต้องไปใน 
ที่สาธารณะต้องมี อุปกรณ์ ในการควบคุมหรือดูแล เช่น สายจูงและปลอกคอ เพ่ือไม่ให้สัตว์  
อยู่นอกเหนือการควบคุม 

- เก็บมูลของสัตว์ทุกครั้งที่มีการขับถ่ายในที่สาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน
การเกิดโรค 

- เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือถูกสัตว์ที่อาจเป็นโรค 
พิษสุนัขบ้ากัด ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง 

- ปฏิบัติการอ่ืนตามที่อธิบดีประกาศกำหนด 
๒. แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ภายในเวลาสิบสองชั่วโมง 

นับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย เมื่อมีกรณีสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด มีสัตว์ป่วย
หรือตายโดยไม่รู้สาเหตุในหมู่บ้านเดียวกัน หรือบริเวณใกล้เคียงกัน มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยมีอาการ
คล้ายคลึงกันในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน และให้เจ้าของสัตว์ควบคุมสัตว์ป่วยทั้งหมดไว้ภายใน
บริเวณที่สัตว์อยู่ และห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอ่ืนใดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยไปจากบริเวณนั้น  
เมื่อมีสัตว์ตาย ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมซากสัตว์นั้นให้คงอยู่ ณ ที่ที่สัตว์นั้นตาย และห้ามมิให้เจ้าของ
สัตว์หรือบุคคลอ่ืนใดเคลื่อนย้าย ชำแหละ หรือกระทำการอ่ืนใดแก่ซากสัตว์นั้น เว้นแต่มีการ
ดำเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามที่อธิบดีประกาศกำหนด หรือสัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่า 
สัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด หรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอ่ืน (มาตรา ๑๑) 

๓. เมื่ อได้รับคำสั่ งเป็นหนั งสือจากพนักงานเจ้าหน้ าที่หรือสารวัตรกรณี มี  
เหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด ให้เจ้าของสัตว์จัดการกักขัง แยก หรือย้ายสัตว์
ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กำหนด ฝัง หรือเผาซากสัตว์นั้น ณ ที่ที่กำหนด ถ้าการ
ฝัง หรือเผาไม่อาจทำได้ให้ทำลายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูง  
หรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยหรือตายไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กำหนด  
(มาตรา ๑๒) 

๓.๓.๒ หน้าทีแ่ละอำนาจของสัตวแพทย์ 
๑. รับแจ้งจากเจ้าของสัตว์กรณีมีกรณีสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด  

มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุในหมู่บ้านเดียวกันหรือบริเวณใกล้เคียงกัน มีสัตว์ป่วยหรือตาย  
โดยมีอาการคล้ายคลึงกันในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน และตรวจพิสูจน์ว่าสัตว์นั้นป่วยหรือตาย 
โดยโรคระบาดหรือไม่ และมีคำสั่งให้เจ้าของสัตว์ดำเนินการ (มาตรา ๑๑) 

๒. ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ รวมทั้งออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์
กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กำหนด หรือให้ได้รับ 
การรักษาตามที่เห็นสมควร ฝังหรือเผาซากสัตว์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ณ ที่ที่กำหนด ถ้าการฝัง
หรือเผาไม่อาจทำได้ให้ทำลายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูง  
หรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยหรือตายไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กำหนด  



๗ 

หรือให้ได้รับการป้องกันโรคระบาดตามที่เห็นสมควร ทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่อธิบดีประกาศกำหนด กำจัดเชื้อโรคที่อาหารสัตว์หรือซากสัตว์ที่ เป็นพาหะของโรคระบาด 
ตามวิธีการที่กำหนด ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคระบาดในที่ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่า 
มีเชื้อโรคระบาดตามวิธีการที่กำหนด (มาตรา ๑๓) 

๓. รับแจ้งจากเจ้าของที่ดินเมื่อมีสัตว์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของป่วยหรือตายในที่ดิน 
ของเจ้าของที่ดินโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาดหรือโดยไม่รู้สาเหตุ และอำนาจทำลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น
และสัตว์หรือซากสัตว์ อ่ืนที่ เป็นพาหะของโรคระบาด หรือจัดการโดยวิธี อ่ืนตามที่ เห็นสมควร 
เพ่ือป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายต่อไปในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์นั้นเป็นโรคระบาดหรือ 
มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด (มาตรา ๑๔) 

๔. อำนาจกักสัตว์ที่ป่วยหรือตายเมื่อได้รับแจ้งหรือตรวจพบว่ามีสัตว์ป่วยหรือตาย
โดยรู้ว่าเป็นโรคระบาดหรือโดยไม่รู้สาเหตุในที่สาธารณะ หรือในที่ดินที่ไม่ปรากฏเจ้าของตามที่
เห็นสมควรภายในบริเวณนั้น และอำนาจทำลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น และสัตว์หรือซากสัตว์อ่ืน 
ที่เป็นพาหะของโรคระบาด หรือจัดการโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพ่ือป้องกันมิให้โรคระบาด
แพร่กระจายต่อไป (มาตรา ๑๕) 

๕. อนุญาตเป็นหนังสือกรณีมีการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์เมื่อได้ประกาศกำหนด
เขตโรคระบาดชั่วคราว เขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด (มาตรา ๑๘) 

๖. ออกประกาศหรือสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์แจ้งจำนวนสัตว์หรือ
ซากสัตว์ และถ้าเห็นสมควรจะให้นำสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมาเพ่ือให้สัตวแพทย์ทำการตรวจโรค  
เก็บตัวอย่างป้องกันโรคระบาด หรือทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือ
ซากสัตว์กักสัตว์หรือซากสัตว์ไว้ ณ ที่ที่ เห็นสมควรตามความจำเป็นเพ่ือตรวจโรค เรียกตรวจ
ยานพาหนะ หรือเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่อ่ืนใดเพ่ือตรวจโรค เก็บตัวอย่างป้องกันโรคระบาด  
หรือทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกหรือในเวลาทำการของอาคาร 
หรือสถานที่นั้น สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของยานพาหนะ อาคาร หรือสถานที่อ่ืนใด ทำความสะอาดและ
ทำลายเชื้อโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดในที่ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด 
ตามวิธีการที่กำหนด ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ หรือสิ่งของใด ๆ ทีเ่ป็นของกลาง และถูกยึดหรืออายัดไว้ 
ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้มีอำนาจ
ดำเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ทำลายสิ่งของที่มีเชื้อโรคระบาดหรือมี
เหตุอนัควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด (มาตรา ๔๐) 

๓.๓.๓ หน้าทีแ่ละอำนาจของสารวัตร 
๑. รับแจ้งจากเจ้าของสัตว์กรณีมีสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด มีสัตว์

ป่วยหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุในหมู่บ้านเดียวกัน หรือบริเวณใกล้เคียงกัน มีสัตว์ป่วยหรือตาย 
โดยมีอาการคล้ายคลึงกันในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน (มาตรา ๑๑) 

๒. ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่า
ป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กำหนด ฝัง หรือเผาซากสัตว์นั้น ณ ที่ที่กำหนด ถ้าการฝังหรือเผา 
ไม่อาจทำได้ให้ทำลายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูง หรือเคยอยู่
ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยหรือตายไว้ภายในเขตตามวิธีการทีก่ำหนด (มาตรา ๑๒) 



๘ 

๓. รับแจ้งจากเจ้าของที่ดินเมื่อมีสัตว์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของป่วยหรือตายในที่ดิน 
ของเจ้าของที่ดินโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาดหรือโดยไม่รู้สาเหตุ และมีอำนาจกักสัตว์ที่ป่วยหรือตายนั้นไว้
ตามท่ีเห็นสมควรภายในบริเวณนั้น (มาตรา ๑๔) 

๔. อำนาจเข้าไปในสำนักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตเพ่ือตรวจ
หรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ อ่ืนใด ในกรณีที่มี 
เหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือตรวจค้นและยึดหรืออายัดสัตว์ 
หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือจับกุมผู้กระทำ
ความผิดโดยไม่ต้องมีหมายค้น เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำในอาคารหรือสถานที่นั้น  
เมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป หรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัย 
ว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสัตว์หรือ 
ซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ได้ซ่อนหรืออยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้นประกอบกับต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้า 
กว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สัตว์หรือซากสัตว์หรือพยานหลักฐานนั้นจะถูกโยกย้าย ทำลาย หรือทำให้
เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม เมื่อผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ และการจับนั้นมีหมายจับ
หรือจับได้โดยไม่ต้องมีหมายตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ สั่งเจ้าของหรือ
ผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุดหรือจอด เพ่ือตรวจหรือควบคุมให้ การเป็นไปตามกฎหมาย  
หรือเพ่ือตรวจค้นยานพาหนะในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ จับกุมผู้กระทำความผิดโดยไม่ต้องมีหมายจับ เมื่อปรากฏว่ามีการกระทำความผิด 
ซึ่งหน้า หรือมีเหตุอ่ืนที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ เพ่ือส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ เอกสาร  
หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืน 
ที่ เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและมีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกเอกสารหรือ
พยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องจากเจ้าของอาคารหรือสถานที่ หรือเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะนั้น 
(มาตรา ๔๑) 

๕. อำนาจยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร  
เมื่อสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด 
(มาตรา ๔๒) 

๓.๓.๔ หน้าทีข่องเจ้าของที่ดิน 
แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตร หรือสัตวแพทย์ภายในเวลาสิบสองชั่วโมง 

เมื่อมสีัตว์ทีไ่ม่ปรากฏเจ้าของปว่ยหรือตายในที่ดินของตนนับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย 
๓.๔ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือควบคุม 

และกำกับดูแลโรคติดต่อเพ่ือป้องกันโรคติดต่อไม่ให้แพร่กระจายไปในวงกว้างและเพ่ือคุ้มครองสุขภาพ
อนามัยของประชาชน โดยกำหนดกลไกท่ีสำคัญในการควบคุมกำกับดูแลด้านโรคติดต่อไว้ ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้อธิบดีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการมีอำนาจประกาศชื่อ 
อาการสำคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาด และแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทราบ รวมทั้ง
ประกาศยกเลิกเมื่อสภาวการณ์ของโรคนั้นสงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร (มาตรา ๖) 



๙ 

๒. กำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการในการกำหนดนโยบาย วางระบบ 
และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครดำเนินการ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดและเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ 
การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือ 
โรคระบาดที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ (มาตรา ๑๔) 

๓ . กำหนดหน้าที่ของกรมควบคุมโรค โดยให้กรมควบคุมโรคเป็นสำนักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการด้านวิชาการ และคณะอนุกรรมการ รับผิดชอบงาน
ธุรการ โดยให้มีหน้าที่และอำนาจเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณา 
เสนอนโยบาย และวางระบบในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ จัดทำระบบในการ 
เฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และโรคระบาดเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
จัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการ เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับ 
การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมสภาวการณ์ของโรคติดต่อและโรคระบาด เป็นหน่วยงาน
ประสานงานในการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินการของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการ ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ 
และเอกชนให้เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 
ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานทางด้านวิชาการ เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม หรือวินิจฉัย เกี่ยวกับโรคติดต่อ ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ด้านวิชาการ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย (มาตรา ๑๙) 

๔. กำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยให้มีหน้าที่ 
และอำนาจดำเนินการตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด จัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
อันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดในเขตพ้ืนที่จังหวัด รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ
หรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่จังหวัดต่ออธิบดี สนับสนุน 
ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดแล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกในกรณีที่จังหวัดนั้นมีด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ เรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือ
เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา ดำเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับ 
การควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย หรือตามที่บัญญัติไว้ 
ในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๒๒) 

๕. กำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกให้มีอำนาจ
หน้าที่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่าง



๑๐ 

ประเทศและแผนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ประสาน สนับสนุน และติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว จัดทำแผนการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและดำเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการ 
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
มอบหมาย (มาตรา ๒๔) 

๖. กำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ให้มี
หน้าที่และอำนาจในการดำเนินการตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด จัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคระบาดในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร รายงาน
สถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครต่ออธิบดี สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องภายในกรุงเทพมหานคร แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ แต่งตั้งคณะทำงานประจำ 
ช่องทางเข้าออก เรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งข้อมูล 
หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา ดำเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับ 
การควบคุมโรคติดต่อตามท่ีคณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย (มาตรา ๒๘) 

๗. กำหนดหน้าที่ให้บุคคลต่าง ๆ มีหน้าที่แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น  ได้แก่ เจ้าบ้าน 
หรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาลในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่ เป็นหรือ 
มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล ผู้ทำการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบ
ในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร ในกรณีที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจ
พบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือ
สถานที่อ่ืนใด ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานที่
นั้น (มาตรา ๓๑) 

๘. กำหนดหน้าที่ ของพนักงานควบคุมโรคติดต่อกรณีมี เหตุสงสัย มีข้อมูล 
หรือหลักฐานว่ามีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด ในการแจ้งให้
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครทราบ และรายงาน
ข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว และอำนาจที่จะดำเนินการเองหรือออกคำสั่งเป็นหนังสือ 
ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือผู้ที่เป็นผู้สัมผัสโรค 
หรือเป็นพาหะมารับการตรวจหรือรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ และเพ่ือความปลอดภัย 
อาจดำเนินการโดยการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
กำหนด จนกว่าจะได้รับการตรวจและการชันสูตรทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุด
เหตุอันควรสงสัย  ทั้งนี้ หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ เป็นผู้นำสัตว์มารับการตรวจ 
หรือรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด เพ่ือมิให้โรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป  ทั้งนี้ หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นำสัตว์
มารับการป้องกันโรค ให้นำศพหรือซากสัตว์ซึ่งตายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดไปรับการตรวจ หรือจัดการทางการแพทย์ หรือจัดการด้วยประการอ่ืนใด  



๑๑ 

เพ่ือป้องกันการแพร่ของโรค ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่  
หรือพาหนะที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น กำจัดความติดโรคหรือทำลายสิ่งใด ๆ  
ที่มี เชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคติดต่อ หรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาล 
ให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือการควบคุมและป้องกันการแพร่ของโรค  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคำสั่งต้องดำเนินการ 
ตามคำสั่งดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะมีคำสั่งยกเลิกให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง  
หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น 
ดำเนินการเพ่ือการป้องกันการแพร่ของโรคด้วยการกำจัดสัตว์ แมลง หรือตัวอ่อนของแมลงที่ 
เป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ห้ามผู้ใดกระทำการหรือดำเนินการใด ๆ  
ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 
แพร่ออกไป ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือ 
โรคระบาดเกิดขึ้นเพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค โดยเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อต้องทำการสอบสวนโรคและหากพบว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้นใน 
เขตพ้ืนที่ ใด ให้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี และรายงานข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรค
ทราบโดยเร็ว (มาตรา ๓๔) 

๙. กำหนดหน้าที่และอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่
ของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด มีอำนาจในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของตน ในการสั่งให้ผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหยุดการประกอบอาชีพเป็นการ
ชั่วคราว สั่งห้ามผู้ที่ เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเข้าไป 
ในสถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อ่ืนใด เว้นแต่ได้รบัอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ควบคมุโรคติดต่อ (มาตรา ๓๕) 

๑๐. ในกรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย
โรคระบาด หรือพาหะนำโรค ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศมีอำนาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวถูกแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค (มาตรา ๔๒) 

โดยในปัจุบัน โรคพิษสุนัขบ้าได้รับการประกาศให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเมื่อมีโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดขึ้น ให้ผู้รับผิดชอบ 
ในสถานพยาบาล ผู้ทำการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตรมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
สังกัดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร โดยหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 
หรือโรคระบาดเกดิขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐  

 
 



๑๒ 

๓.๕ พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
กำหนดให้ผู้ดำเนินการมีหน้าที่จัดทำสถิติสัตว์ป่วยจากหลักฐานการบำบัดโรคสัตว์ 

ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามแบบและระยะเวลาที่อธิบดีกำหนด (มาตรา ๒๙) 
๓.๖ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

มาตรการกำกับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขอนามัยที่ดีของประชาชนไว้  
โดยกำหนดหน้าที่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในกรณีที่พบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ปรากฏ
เจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้น
กำหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจ 
เป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้   
(มาตรา ๓๐) และเพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการดำรงชีพ 
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น 
มีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพ้ืนที่ในเขตอำนาจ 
ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ 

๓.๗ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  
ไดก้ำหนดหน้าทีแ่ละอำนาจของกรุงเทพมหานครในเรื่องการสาธารณสุขและการควบคุมการเลี้ยงสัตว์
ไว้ในมาตรา ๘๙  นอกจากนี้ ยังมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ 
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัข กล่าวคือ  
ใหสุ้นัขเปน็สัตว์ที่ต้องควบคุม และกำหนดหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ให้มีหน้าที่ดำเนินการ ดังต่อไปนี้  

๑. ห้ามทำการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมในที่หรือทางสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานครโดยเด็ดขาด เว้นแต่เพ่ือการรักษาโรคเจ็บป่วยหรือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสัตว์ 
เพ่ือกิจกรรมใด ๆ ที่กรุงเทพมหานครประกาศกำหนดพ้ืนที่ส่วนหนึ่งส่วนใดให้เลี้ยง โดยมีกำหนด
ระยะเวลาที่แน่นอนเป็นการเฉพาะ เพ่ือการย้ายถิ่นที่อยู่ของเจ้าของสัตว์ และการปล่อยสัตว์เพ่ือ 
การกุศลหรือจารีตประเพณีโดยได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร หรือในพระราชพิธีหรือพิธีกรรม
ทางศาสนาตามประกาศของทางราชการ 

๒. จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและ 
ชนิดของสัตว์โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดำรงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศ 
ที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ำและกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาด
อยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำ ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิด 
กลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

๓. กำจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
แมลงหรือสัตว์นำโรคเมื่อสัตว์ตายลง โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรำคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิด
การปนเปื้อนของแหล่งน้ำ 

๔. จัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ 
๕ . เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่ 

เลี้ ยงสัตว์ โดยปราศจากการควบคุม กรณี เป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ ยงในสถานที่หรือกรงที่
บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน และไม่นำ



๑๓ 

สัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเว้นแต่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
การนำสัตว์ออกนอกสถานทีเ่ลี้ยงสัตว์ 

๖. ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรำคาญแก่ผู้อ่ืน 
๗. แยกกักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรค

อันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคลทั่วไป และแจ้งให้กองสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย  
หรือสำนักงานเขตท้องที่ทราบ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ 

๓.๘ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
ได้กำหนดหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีหน้าที่รักษาความสะอาดที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และป้องกนัโรคและระงับโรคตดิต่อไว้ (มาตรา ๖๗) 

๓.๙ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้บัญญัติอำนาจหน้าที่ของเทศบาล 
โดยกำหนดให้เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครมีหน้าที่ในการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ (มาตรา ๕๐ (๔) มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ (๑) และ (๓)) 

๓.๑๐ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบล 
มีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดทำบริการสาธารณะที่ เกี่ยวกับการสาธารณสุขเพ่ือประโยชน์  
ของประชาชนในท้องถิ่นของตน (มาตรา ๑๖)  อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังไม่ได้มีการถ่ายโอนภารกิจ
เกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไว้ในแผนปฏิบัติการกำหนด
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔. ตัวอย่างกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า 
 

  ผู้เขียนได้ศึกษากฎหมายต่างประเทศเพ่ือทราบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคพิษสุนัขบ้าในต่างประเทศ และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหานี้ในประเทศไทย
ต่อไปในอนาคต โดยได้ศึกษากฎหมายของสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐเคนย่า โดยได้ศึกษากฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าเป็นหลัก  
มีรายละเอียดของกฎหมายในแต่ละประเทศ ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ สหราชอาณาจักร  
สหราชอาณาจักรมีกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Act 1974 และ The Rabies 

(Control) Order 1974) และกฎหมายโรคสัตว์ (The Disease of Animal Act 1950) และกฎหมาย
โรคพิษสุนัขบ้าเกี่ยวกับการนำเข้าสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ืน (The Rabies (Importation 
of Dogs, Cats and other Mammals) Order 1974) มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมและกำจัดโรค 
พิษสุนัขบ้าและกำหนดเงื่อนไขในการนำเข้าสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ืน  

๔ .๑ .๑  กฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า  (Rabies Act 1974 และ The Rabies 
(Control) Order 1974) มีสาระสำคัญที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. กำหนดสัตว์ควบคุมตามกฎหมายนี้ให้หมายความรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
หลายชนิด เช่น สุนัข แมว หมี สกั๊งค์ แพนด้า หมู สิงโต เสือดาว เสือ หมู ฮิปโป แพะ แกะ ค้างคาว 
ช้าง หมี โคล่า ม้า ม้าลาย แรด จิงโจ้ ลิง หนู แฮมสเตอร์ เป็นต้น   



๑๔ 

๒. กำหนดหน้าที่ให้บุคคลใด ๆ ที่ทราบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ใดติดเชื้อ 
โรคพิษสุนัขบ้าหรือตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือตำรวจทราบถึง 
เหตุดังกล่าว และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือตำรวจแจ้งเหตุให้สัตวแพทย์ประจำท้องที่ทราบโดยเร็ว 
กรณีมีสัตว์ของบุคคลใดติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าหรือตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สัตว์นั้นแยกเกบ็สัตว์หรือซากสัตว์นั้นไว้ให้ห่างไกลจากสัตว์อ่ืน 

๓. กำหนดหลักเกณฑ์การประกาศให้พ้ืนที่ใดเป็นสถานที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า  
เมื่อมีการแจ้งการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าหรือสงสัยว่ามีการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าตาม ๒ . มีการตาย 
ของสัตว์ใด ๆ เกิดขึ้น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าขึ้ น หรือมีการติดเชื้อ 
โรคพิษสุนัขบ้าในระยะเวลา ๕๖ วันที่ผ่านมาในสถานที่ใด ให้ผู้ตรวจการ (สารวัตร) ตามกฎหมาย
ประกาศให้สถานที่นั้นเป็นเขตติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และกำหนดให้สัตว์ที่อยู่ในสถานที่นั้นจะต้อง 
ถูกแยกกักขังอยู่ในสถานที่นั้นตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร และห้ามบุคคลใด ๆ เข้าไปใน
สถานที่ดังกล่าวเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  ห้ามสัตว์ใด ๆ เข้าไปอยู่อาศัย 
หรือย้ายออกจากสถานที่ดังกล่าวเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ห้ามเคลื่อนย้ายซากสัตว์ 
ออกจากสถานที่ดังกล่าวเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดวิธีการทำลาย 
ซากสัตว์ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการทีส่ัตวแพทย์กำหนด 

๔. กำหนดหน้าที่ให้เจ้าของ ผู้ครอบครองดูแลสัตว์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่
แจง้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเร็วในกรณทีีมี่สัตว์ตายในสถานทีท่ี่ประกาศให้เป็นเขตติดเชื้อ  

๕. สิ่งของเครื่องใช้ของสัตว์ติดเชื้อหรือที่สงสัยว่าติดเชื้อหรือที่สัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์
ติดเชื้อ เช่น คอกหรือที่ใส่มูลสัตว์จะต้องถูกทำลายจากสถานที่ที่ประกาศเป็นเขตติดเชื้อ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอย่างอ่ืน 

๖. กำหนดหน้าที่ ให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานในสถานที่ที่ประกาศ 
เป็นเขตติดเชื้อ มีหน้าที่ต้องทำสถานที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปลอดเชื้อโดยวิธีการที่พนักงานเจ้าหน้าที่
กำหนด หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานไม่ปฏิบัติดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ 
เข้าไปดำเนินการดังกล่าวแทนได้โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

๗. กรณีมีการแจ้งการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าตาม ๒. หรือสัตวแพทย์มีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นในท้องที่ใด ให้มีการสอบสวนเบื้องต้นว่าโรคพิษสุนัขบ้ายังคงมีอยู่
หรือไม่ และให้มีอำนาจสอบถามข้อมูลรวมทั้งตรวจร่างกายสัตว์ว่าสัตว์นั้นติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
หรอืไม ่

๘. กำหนดอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ในการเข้าไปในสถานที่ใด ๆ 
ของเอกชนเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย นำสัตว์ที่ติดเชื้อ สงสัยว่าติดเชื้อ หรือที่สัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ 
ที่ติดเชื้อและมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจติดเชื้อไปอยู่ในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือสังเกต
อาการและทดสอบว่าสัตว์ดังกล่าวติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ และสัตว์นั้นอาจถูกกำจัดโดยเจ้าของ
สัตว์หรือในนามของเจ้าของสัตว์ภายหลังเจ้าของแสดงเจตจำนงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

๙. กำหนดหน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานที่มีสัตว์ที่ติดเชื้อ สงสัยว่า
ติดเชื้อ หรือสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ในการให้ข้อมูล 
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
จากสัตว์นั้นเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์หาการติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการ 



๑๕ 

๑๐. กำหนดอำนาจของรัฐมนตรีในการยื่นข้อเสนอฆ่าสัตว์หรือกักขังสัตว์ดังกล่าว 
ไว้เพ่ือฆ่า โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งข้อเสนอฆ่าสัตว์ดังกล่าวให้แก่เจ้าของหรือบุคคลที่ครอบครอง
สัตว์นั้น เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวยอมรับข้อเสนอนั้น โดยเจ้าของหรือบุคคลที่ครอบครองสัตว์นั้นมีหน้าที่
ต้องแยกขังสัตว์ดังกล่าวไว้ในเคหสถานและจะต้องไม่เคลื่อนย้ายสัตว์นั้น 

๑๑. กำหนดอำนาจของรัฐมนตรีในการประกาศให้ท้องที่ ใดเป็นเขตติดเชื้อ 
โรคพิษสุนัขบ้า เมื่อพบการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า  
หรือพบการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา และมีอำนาจในการประกาศ
กำหนดโซนที่เป็นเขตควบคุมตามประกาศเขตติดเชื้อ และประกาศมาตรการเกี่ยวกับสัตว์ประเภทอ่ืน
นอกจากสุนัขและแมวตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของโรค และอำนาจในการยกเลิกการ
ประกาศเขตติดเชื้อเมื่อสถานการณ์สิ้นสุดลง 

๑๒. อำนาจของรัฐมนตรีในการให้มีการทำลายสุนัขป่าในเขตที่ประกาศให้เป็น 
เขตติดเชื้อ โดยกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปที่ดินใด ๆ เพ่ือการนำสุนัขป่าออกมา
ทำลาย และเลือกวิธีการทำลายตามที่เห็นสมควรได้ โดยมิให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทำผิด
กฎหมาย โดยก่อนกระทำการดังกล่าวจะต้องแจ้งให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้อยู่ในที่ดินดังกล่าว
ทราบถึงการกระทำดังกล่าวรวมถึงวิธีการที่จะใช้ด้วย และห้ามบุคคลใด ๆ ขัดขวางการกระทำ
ดังกล่าวและห้ามยุ่งเกี่ยวกับซากสัตว์ทีท่ำลายแล้วนั้น 

๑๓. กำหนดอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกคำสั่งห้ามทำกิจกรรมพักผ่อน
หย่อนใจต่าง ๆ อันอาจทำให้เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแพร่กระจายโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบุคคลตามที่
กฎหมายกำหนด 

๔.๑.๒ กฎหมายโรคสัตว์ (The Disease of Animal Act 1950) และกฎหมาย
โรคพิษสุนัขบ้า (เกี่ยวกับการนำเข้าสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ืน (The Rabies 
(Importation of Dogs, Cats and other Mammals) Order 1974 มีสาระสำคัญที่น่าสนใจ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. กำหนดสัตว์ควบคุมตามกฎหมายนี้ให้หมายความรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
หลายชนิด เช่น สุนัข แมว ค้างคาว  หมี แรคคูน ไฮยีน่า สกั๊งค์ สุนัขป่า แพนด้า สิงโต เสือดาว เสือ 
ฮิปโป กระต่าย  ช้าง หมีโคล่า ลิง หนู แฮมสเตอร์ หมี ฮิปโป อูฐ ช้าง ม้า แพะ แกะ เป็นต้น  

๒ . กรณีการนำเข้าสัตว์จากประเทศที่มี โรคพิษสุนัขบ้า หากรัฐมนตรีเห็นว่า  
กรณีมีความจำเป็นจะต้องป้องกันการนำเข้ามาซึ่งโรคในสหราชอาณาจักร รัฐมนตรีอาจสั่งห้าม 
การนำเข้าสัตว์จากประเทศดังกล่าวโดยคำสั่งห้ามนำเข้านั้นมีระยะเวลายี่สิบแปดวัน  

๓. ห้ามนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี และสัตว์
นั้นได้ถูกแยกกักขังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนก่อนนำสัตว์นั้นเข้าประเทศ กรณีค้างคาว 
แวมไพร์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกักขังหรือแยกขังสัตว์เป็นพิเศษโดยให้สัตว์ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
การแยกกักขังตลอดชีวิต โดยเจ้าของสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น กรณีสัตว์อ่ืน เช่น สุนัข 
แมว  หมี แรคคูน ไฮยีน่า สกั๊งค์ สุนัขป่า แพนด้า สิงโต เสือดาว เสือ กระต่าย  ช้าง หมีโคล่า ลิง  
หนูแฮมสเตอร์ หมี สัตว์นั้นจะต้องถูกแยกขังทันทีที่มาถึงสหราชอาณาจักร โดยกำหนดระยะเวลา
กักขังไม่น้อยกว่าหกเดือนและเจ้าของสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ รัฐมนตรีมีอำนาจอนุญาต
ให้ขังสัตว์สองตัวหรือมากกว่านั้นไว้ร่วมกันได้โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขไว้ในคำสั่ง
อนุญาตนั้นด้วย 



๑๖ 

๔. กรณีพบโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้กักขังใดหรือกรณี 
มีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์อาจติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ 
ให้สัตวแพทย์ หรือแพทย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำกับดูแลสถานที่กักขังสัตว์ดังกล่าว  
และรัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งให้กักขังสัตว์นั้นเป็นระยะเวลามากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้โดย
คำนึงถึงสถานการณ์ตามทีก่ำหนดไว้ในคำสั่งนั้น ๆ กไ็ด ้

๕. กำหนดหลักเกณฑ์การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวเมื่อสัตว์นั้น 
อยู่ระหว่างถูกกักขังหรือแยกขังตาม ๓. โดยเจ้าของสัตว์นั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

๖. กำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และการนำสัตว์ผ่านสหราช
อาณาจักร  

๔.๒ สหรัฐอเมริกา 
เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีรูปแบบการปกครองเป็นแบบสหพันธรัฐ ซึ่งในแต่ละรัฐจะมี

อำนาจในการตรากฎหมายเป็นของตนเอง กฎหมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในแต่ละมลรัฐ 
จึงมีรายละเอียดที่ แตกต่างกันออกไป  ผู้ เขียนขอนำเสนอกฎหมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ า 
ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นมลรัฐที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม โดยบัญญัติอยู่ใน 
California Health and Safety Code ซ่ึ งกำหนดกลไกควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ าในสัตว์และ 
ในมนุษย์ มีข้อกฎหมายสำคัญที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 

๑. กำหนดหน้าที่ให้เจ้าของสุนัขต้องขออนุญาตเลี้ยงสุนัขเมื่อสุนัขมีอายุสี่เดือน
รวมทั้งต้องเสียค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้แก่รัฐ และเมื่อสุนัขอายุครบสามเดือนขึ้นไปต้องให้สุนัข
ของตนได้รับวัคซีนปีละหนึ่งครั้งหรือตามระยะเวลาที่รัฐกำหนด และเจ้าของต้องเก็บหลักฐาน 
การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าไว้ด้วย  

๒. ห้ามการขาย การจำหน่าย หรือการเปลี่ยนเจ้าของสุนัขท่ีมีอายุสี่เดือนหรือต่ำกว่า  
และกำหนดหน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ดูแลสุนัขที่มีอายุสี่ เดือนหรือต่ำกว่าจะต้องกักขังสุนัขนั้น 
อย่างเหมาะสม 

๓. ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขจัดโรคพิษสุนัขบ้า 
และการรักษาใด ๆ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า โดยกำหนดให้โทษปรับที่ชำระเป็นเงินซึ่งได้ตัดสินโดยศาล
หรือผู้พิพากษาต้องนำส่งเข้าเป็นเงินกองทุนเพ่ือประโยชน์ในการรักษาหรือขจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

๔. ให้เก็บภาษีการอนุญาตให้เลี้ยงสุนัขเข้ากองทุนและใช้เพ่ือการตามที่กำหนด 
ในวัตถุประสงค์ของกฎหมายท้องถิ่น โดยกำหนดให้มีการเก็บภาษีสัตว์เลี้ยงในอัตราที่ไม่เท่ากัน เช่น 
สุนัขเพศผู้เสียภาษีในอัตราปีละ ๑ .๕ ดอลล่าร์ สุนัขเพศเมียเสียภาษีในอัตราปีละ ๒.๕ ดอลล่าร์  
และสุนัขที่ผ่านการทำหมันแล้วเสียภาษใีนอัตราปีละ ๑.๕ ดอลล่าร์ 

๕. กำหนดหน้าที่และอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีปรากฏว่าโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในท้องที่ใด ให้มีการสอบสวนเบื้องต้น 

ว่าโรคพิษสุนัขบ้ายังคงมีอยู่หรือไม่ และยังคงก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือสัตว์ในท้องที่นั้นหรือไม่ 
กรณีสอบสวนแล้วพบว่ายังคงมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ ให้มีการกักขังสัตว์นั้นใน พ้ืนที่ 
ที่กำหนดตามคำสั่งให้กักขังและให้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ตามที่กำหนดในคำสั่ง ในช่วงระยะเวลาที่คำสั่ง 
มีผลใช้บังคับ พนักงานเจ้าหน้าที่มีดุลพินิจในการจับกุม ฆ่า หรือปฏิบัติการใด ๆ กับสัตว์ที่พบ 
ในที่สาธารณะ ถนนสาธารณะหรือในที่ของเอกชนในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตกักขัง 



๑๗ 

(๒) กรณีพบโรคพิษสุนัขบ้าในบริเวณใด เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจประกาศ
กำหนดหลักเกณฑ์การกักขังสัตว์รวมทั้งกำหนดอาณาบริเวณที่จะกักขังสัตว์นั้นโดยระบุชนิด 
หรือประเภทของสัตว์ที่จะต้องกักขัง โดยจะต้องแยกคุมขังสัตว์อย่างเคร่งครัดในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ของเจ้าของสัตว์หรือผู้ดูแลสัตว์ตลอดเวลาจนกว่าคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสิ้นสุดลง 

๖. กำหนดหน้าที่ให้รัฐดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการทำระบบคอก และให้มีการบำรุงรักษา รวมทั้งจัดทำโปรแกรม 

เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
(๒) จัดให้มีคลีนิครับฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและกำหนดยุทธศาสตร์ในแต่ละท้องที่ 

กำหนดควบคุมราคาการฉีดวัคซีนในแต่ละท้องที่ให้เหมาะสมไม่ให้มีราคาแพงจนเกินไป 
(๓) กำหนดหลักเกณฑ์การแจ้ง กรณีที่บุคคลใดทราบหรือสงสัยว่ามีสัตว์ติดเชื้อ 

โรคพิษสุนัขบ้าให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ท้องที่ที่ตนอาศัยอยู่  
๗. กำหนดหลักเกณฑ์การแยกคุมขังสัตว์อย่างเคร่งครัด กรณีสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัข

บ้า สัตว์ที่มีข้อสงสัยว่าติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และสัตว์ที่กัดสัตว์อ่ืน ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า หรือสัตว์ที่มีข้อสงสัยว่าติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า  

การแยกคุมขังสัตว์ดังกล่าวจะต้องมีมาตรการดูแลอย่างเหมาะสม และอยู่ภายใต้การสังเกตอาการ 
ของสัตวแพทย์อย่างเคร่งครัดโดยอยู่ในคอกหรือในโรงพยาบาลที่มีสัตวแพทย์ดูแลเป็นระยะเวลา 
ไม่ต่ำกว่าสิบวัน และห้ามมิให้ปล่อยหรือฆ่าสัตว์เมื่อยังไม่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว เว้นแต่กรณีได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้นำไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัโรคพิษสุนัขบ้า 

(๒) กรณีสัตว์ที่กัดสัตว์อ่ืน ภายใต้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น สัตว์นั้นจะต้อง 
ถูกแยกคุมขังในสถานที่และด้วยวิธีการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร โดยการแยกคุมขังสัตว์
ดังกล่าวจะต้องมีมาตรการดูแลอย่างเหมาะสม และอยู่ภายใต้การสังเกตอาการของสัตวแพทย์ 
อย่างเคร่งครัดโดยอยู่ในคอก ในโรงพยาบาลที่มีสัตวแพทย์ดูแล หรือในสถานที่ อ่ืนใดโดยวิธีการ 
ทีพ่นักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร มีระยะเวลาอย่างน้อยสิบสี่วัน กรณีสุนัขและแมวเจ้าพนักงานท้องถิ่น
อาจใช้ดุลพินิจลดระยะเวลากักขังเหลืออย่างน้อยสิบวันนับแต่วันที่สัตว์นั้นถูกกัด และหากสัตวแพทย์
พิจารณาแล้วเห็นว่าสัตว์นั้นไม่มีอาการที่แสดงออกทางกายภาพว่าได้รับเชื้อ สัตวแพทย์อาจใช้ดุลพินิจ
ปล่อยสัตว์นั้นจากการคุมขังเมื่อกักขังสัตว์นั้นมาแล้วไม่ต่ำกว่าห้าวันก็ได้ 

๘. กำหนดหลักเกณฑ์การกักขังหรือกักบริเวณกรณีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาจได้รับ
เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าถูกสัตว์ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าหรือสงสัยว่าติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัด หรือมีการ
สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับสัตว์ดังกล่าว สัตว์นั้นจะต้องถูกแยกขังในสถานที่และด้วยวิธีการตามที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่เห็นสมควรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน หรืออาจถูกทำลายตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่
เห็นสมควร 

๙. กรณีมีการประกาศกำหนดให้บริเวณใดเป็นเขตโรคพิษสุนัขบ้า จะมีข้อกำหนด
เกี่ยวกับวัคซีนที่เคร่งครัดขึ้น เช่น กำหนดให้สัตว์ที่มีอายุสามเดือนหรือมากกว่าต้องได้รับวัคซีน 
และจะต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน โดยต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ 
และหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของสัตว์ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสัตว์ วันที่ได้รับวัคซีน บริษัทที่ผลิตวัคซีน
และหมายเลขกำกับวัคซีนซึ่งมีลายมือชื่อของสัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์รับรอง 
ไว้ด้วย  



๑๘ 

๑๐. เนื่องจากยังพบว่ามีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสกั๊งค์ จึงมีข้อกำหนด 
ห้ามการเลี้ยงสกั๊งค์เป็นสัตว์เลี้ยง ห้ามจับ ห้ามยึดสกั๊งค์ไว้เพ่ือขายหรือแลกเปลี่ยน ห้ามนำเข้าหรือ
ขนส่งสกัง๊ค์เข้ามาในมลรัฐ 

๔.๓ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า (Anti-Rabies 
act of 2007) มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ โดยกำหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
กำหนดโทษทางอาญากรณีฝ่าฝืนบทบัญญัติทีก่ำหนดไว้ มีสาระสำคัญทีน่่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ โดยกำหนดนิยามคำว่า
เจ้าของสัตว์ให้หมายความรวมถึงผู้ดูแล ผู้ควบคุม ผู้เก็บรักษาสัตว์นั้นไว้ และให้หมายความรวมถึง 
ผู้เป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าวด้วย 
  ๒. กำหนดสัตว์ทีค่วบคุมตามกฎหมายนี้เฉพาะแต่สุนัขเท่านั้น 
  ๓. กำหนดหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ในการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์ ไม่ปล่อยให้สัตว์
ไปในที่สาธารณะโดยปราศจากการควบคุม รักษาความสะอาดของภาชนะให้อาหารสัตว์ ให้สัตว์ได้รับ
อาหารที่เหมาะสม ตัดขนสัตว์ให้สะอาดเรียบร้อย หากสัตว์ถูกสุนัขอ่ืนกัดให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงและให้ส่งสัตว์นั้นเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการภายใต้การควบคุมของรัฐหรือ 
สัตวแพทยข์องเอกชน 
  ๔ . จัดตั้งหน่วยงานเพ่ือควบคุมกำกับดูแลในการควบคุมและป้องกันปัญหา 
โรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือจัดทำโปรแกรมในลักษณะเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ  
ในการป้องกันและควบคุมปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือใช้บังคับกับคณะกรรมการและทุกภาคส่วน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่ งเสริมความร่วมมือในการควบคุมและขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป 
หน่วยงานดังกล่าวอยู่ภายใต้ความควบคุมของกระทรวงการเกษตร (the Bureau of Animal 
Industry of the Department of Agriculture) โดยมีหน้าที่หลักได้แก่ การฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข 
จัดทำระบบการขึ้นทะเบียนและวัคซีนสุนัขทั่วประเทศ จัดการกับสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ สัตว์จรจัด 
และสัตว์ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโดยการจับมากักขังไว้หรือควบคุมด้วยวิธีการใด ๆ รวบรวมข้อมูลและ 
องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการดูแล 
ผู้มีความเสี่ยงสูงก่อนสุนัขกัดและการรักษาหลังสุนัขกัด จัดทำข้อกำหนดให้ผู้มีความเสี่ยงสูงหรือ 
เด็กนักเรียนอายุห้าถึงสิบสี่ปีในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงมีภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยเจ้าของสัตว์ 
มีส่วนในการรับผิดชอบร่วมด้วย 
  ๕ . กำหนดการประสานความร่วมมือกันของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ได้แก่  
กระทรวงการเกษตร กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการศึกษา โดยกำหนดให้กระทรวง
การเกษตรมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือให้สามารถ
สร้างความมั่นใจในบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
อย่างเพียงพอโดยจัดสรรวัคซีนให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง พัฒนาและจัดทำระบบ
เฝ้าระวังปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ทำวิจัยเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจเกี่ยวกับ
การจัดหาวัคซีนและเซรุ่ม รวมทั้งวิธีการรักษาก่อนและหลังสุนัขกัด ให้บริการวัคซีนโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายกับบุคคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งมีความเสี่ยงสูง ได้แก่ บุคคลากรของ
ห้องปฏิบัติการ สัตวแพทย์ ผู้สัมผัสโดยตรงกับสัตว์ ผู้ผลิตวัคซีนและบุคคลอ่ืนใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ



๑๙ 

ไวรัสพิษสุนัขบ้า พัฒนาระบบการเฝ้าระวังพิษสุนัขบ้าในคน กระทรวงการศึกษามีภารกิจเกี่ยวกับ 
การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียน และการส่งเสริมการให้ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ  
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ในหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  ๖. กำหนดหน้าที่ของท้องถิ่นในการตรวจสอบให้สัตว์ต้องได้รับวัคซีนอย่างเหมาะสม 
จัดให้มีระบบการขึ้นทะเบียนสัตว์และจัดทำป้ายการขึ้นทะเบียนและป้ายหลักฐานการได้รับวัคซีน 
กักกันสัตว์ ทำให้ปราศจากสัตว์จรจัด ตรวจสอบว่าสุนัขได้ออกไปยังที่สาธารณะภายใต้การควบคุม
ของเจ้าของและสัตว์ถูกเลี้ยงในบ้านหรือพ้ืนที่ที่ มีรั้วรอบขอบชิด จัดให้มีกองทุนเพ่ือเข้าสู่
โปรแกรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือจัดหาวัคซีนสำหรับคน
หรือสุนัข ห้ามการซื้อขายสุนัขเพ่ือการบริโภค ห้ามการการุณญฆาตสุนัขโดยวิธีการช้อตด้วยไฟฟ้า 
และแต่งตั้งสัตวแพทย์เป็นพนักงานเจ้าหน้าที ่
  ๗. กำหนดความร่วมมือของภาคเอกชนในการให้ข้อมูล การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
โรคพิษสุนัขบ้าและความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ แคมเปญเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าต่าง ๆ  
การเฝ้าระวังหรือการรายงานโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ 
  ๘. กักกันสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน สัตว์จรจัด และสัตว์ที่ไม่ได้รับวัคซีนในสถานที่
กักกนัสัตว์ 
  ๙. กำหนดให้มีการควบคุมประชากรสัตว์โดยการลดจำนวนสัตว์จรจัดให้ได้มากท่ีสุด
และประชาสัมพันธ์รวมทั้งให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์ในการทำหมันสัตว์เพ่ือควบคุมประชากรสัตว์ 

๔.๔ ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Prevention 

law) และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคติดเชื้อสัตว์ (Act on Domestic Animal Infectious 
Disease Control 1951) มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดเชื้อสัตว์
ในประเทศ และควบคุมการนำเข้าหรือส่งออกสัตว์เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค 
พิษสุนัขบ้า 

๔.๔.๑ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Prevention law)  
กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมโรค 

ในกรณีที่ เกิดการระบาด ขจัดโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือยกระดับการบริการสาธารณสุขและส่งเสริม 
การสวัสดิการสังคม กำหนดกลไกให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมงมีอำนาจ 
ในการกักกันสุนัขและสัตว์อ่ืนที่กำหนดโดยกฎหมายและปล่อยสัตว์นั้นจากการกักกัน มีสาระสำคัญ 
ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

๑. กำหนดสัตว์ตามกฎหมายนี้  ได้แก่ สุนัข แมว แรคคูน สุนัขป่า และสกั๊งค์  
และกำหนดให้การนำเข้าสัตว์ดังกล่าวต้องรายงานต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่กักกันสัตว์ (the Animal 
Quarantine Service) อย่างน้อยสี่สิบวันก่อนวันที่สัตว์นั้นจะมาถึงญี่ปุ่น 

๒ . ใช้บังคับระบบการฝังไมโครชิปในสัตว์เพ่ือการระบุตัวตนสัตว์ ติดตามและ
ตรวจสอบสุขภาพสัตว์เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค โดยหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์
สามารถตรวจสอบได้โดยหมายเลขไมโครชิป 

๓. ควบคุมการนำเข้าสัตว์จากประเทศที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้  
และการประมงประกาศกำหนดให้เป็นประเทศที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies-free) โดยสัตว์นั้น
จะได้รับการปล่อยจากการกักกันภายในสิบสองชั่วโมง เมื่อเป็นที่พอใจว่าสัตว์นั้นได้ฝังไมโครชิป  



๒๐ 

และอยู่ในประเทศที่ส่งออกมาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันหรืออาศัยในประเทศดังกล่าวตั้งแต่สัตว์
นั้นเกิด ไม่มีรายงานการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศที่ส่งออกในระยะเวลาก่อนนำเข้าสัตว์นั้น
ภายในสองปี และสัตว์นั้นไม่มีพยาธิสภาพทางคลีนิคที่บ่งบอกถึงการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าและ 
โรคฉี่หนูก่อนการเดินทาง  

๔. ควบคุมการนำเข้าสัตว์จากประเทศที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้  
และการประมงประกาศกำหนดให้เป็นประเทศที่ไม่ได้ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยการตรวจสอบถึง
จำนวนวัคซีนที่สัตว์ได้รับ การทดสอบภูมิต้านทานโรคในสัตว์และระยะเวลาการกักกันสัตว์นั้น 
ในประเทศต้นทางก่อนการนำเข้า โดยกำหนดให้ต้องกักกันสัตว์ไว้เป็นระยะเวลาสิบสองชั่วโมงและ 
จะสามารถปล่อยสัตว์นั้นได้เมื่อเป็นที่พอใจว่าสัตว์นั้นมีไมโครชิป กรณีที่เป็นสุนัขได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในขณะที่มีอายุไม่ต่ำกว่าสามเดือน (ครั้งแรก) และต้องได้รับวัคซีนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 
สองครั้ง โดยครั้งที่สองต้องฉีดมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามสิบวันและต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่การฉีดวัคซีน 
ครั้งแรก มีการทดสอบภูมิต้านทานโรคในสัตว์ว่าสัตว์นั้นไม่มีโรคพิษสุนัขบ้าและโรคฉี่หนูในสุนัข  
และผลการทดสอบดังกล่าวจะต้องได้รับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่รัฐบาลรับรอง ในกรณีที่สัตว์
เป็นสกั๊งค์หรือแรคคูนในประเทศที่ไม่ได้ประกาศให้ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าระยะเวลากักกัน 
จะเพ่ิมข้ึนเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

๔ .๔ .๒ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคติดเชื้อสัตว์ (Act on Domestic 
Animal Infectious Disease Control 1951) 

กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อสัตว์ในประเทศ 
โดยกำหนดให้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ต้องควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ มีสาระสำคัญ 
ที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 

๑. กำหนดให้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อสัตว์ที่ต้องควบคุม โดยกำหนดสัตว์
ควบคุมได้แก่ สัตว์ประเภทปศุสัตว์ เช่น ควาย โคเนื้อ โคนม ม้า แพะ แกะ หมู และสัตว์อ่ืนตามที่
คณะรัฐมนตรีประกาศกำหนด 

๒. กำหนดหลักเกณฑ์การกักกันสัตว์ติดเชื้อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตร 
ป่าไม้ และการประมงมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การทำให้เชื้อโรค 
หมดไป การจำกัดการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือหลักเกณฑ์อ่ืนใดที่ทำให้เชื้อโรคในสัตว์นั้นหมดไป 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง 

๓. กำหนดให้ท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค 

๔. กำหนดหลักเกณฑ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง โดยกำหนด
หน้าที่ในเรื่องการแจ้งกรณีมีโรคระบาดสัตว์เกิดขึ้น ให้สัตวแพทย์หรือผู้ตรวจสอบซากสัตว์ดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ในเขตท้องที่ของตนทราบถึงเหตุดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่นั้น
รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงผลกระทบของโรคติดต่อดังกล่าว รวมทั้งในกรณีที่มีโรคระบาด
สัตว์อุบัติใหมก่็กำหนดหน้าที่เกีย่วกับการแจ้งดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเช่นกัน 

๕. กำหนดหลักเกณฑ์การตัดวงจรการระบาดของโรค โดยท้องถิ่นอาจกำหนดให้
เจ้าของสัตว์นำสัตว์มาฉีดวัคซีน ฉีดยา หรือรับการรักษาในกรณีที่มีความจำเป็นเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคหรือกรณีเป็นโรคระบาดที่ต้องเฝ้าระวัง 



๒๑ 

๖. กำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำหนดหน้าที่ให้เจ้าของสัตว์ที่ติดเชื้อ สงสัยว่าติดเชื้อ หรือเจ้าของซากสัตว์  

ที่ตายมีหน้าที่รายงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่ของตนทราบถึงเหตุดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

(๒) กำหนดหน้าที่ให้เจ้าของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อต้องแยกขังสัตว์
ดังกล่าวไว้โดยไม่ชักช้า และจะปล่อยสัตว์ดังกล่าวออกจากการกักขั งได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำแนะนำ 
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นสารวัตรตามกฎหมายให้ปล่อยได้เนื่องจากกรณีไม่มีความจำเป็น 
ที่จะต้องแยกกักขังสัตว์นั้นอีกต่อไป โดยจะกำหนดเงื่อนไขให้สัตว์นั้นอยู่ในสถานที่ที่กำหนด 
เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของโรคก็ได้ 

(๓) พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นสารวัตรตามกฎหมายอาจออกคำสั่งให้เจ้าของสัตว์ 
ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าฆ่าสัตว์นั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดในคำสั่งนั้น โดยอาจแนะนำสถานที่ 
หรือวิธีการฆ่าสัตว์ดังกล่าวเพ่ือไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายในวงกว้าง กรณีเจ้าของสัตว์ไม่ปฏิบัติตาม 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นสารวัตรตามกฎหมายดำเนินการต่อไป และให้เจ้าของมีหน้าที่เผาหรือฝัง 
ซากสัตว์นั้นโดยไม่ชักช้า 

(๔) กำหนดหน้าที่ ให้ เจ้าของวัตถุที่อาจปนเปื้อนการติดเชื้อจากสัตว์ที่ติดเชื้อ 
หรือสงสัยว่าติดเชื้อให้มีหน้าที่ทำลายวัตถุดังกล่าวโดยการเผา ฝัง หรือทำให้วัตถุดังกล่าวปราศจากเชื้อ 
โดยไม่ชักช้า 

(๕) กำหนดหน้าที่ให้เจ้าของสัตว์ทำให้ปราศเชื้อซึ่งคอกหรือสถานที่อันเป็นที่อยู่ 
ของสัตว์ทีต่ิดเชื้อหรือที่สงสัยว่าติดเชื้อ 

๔.๕ สาธารณรัฐเคนย่า 
สาธารณรัฐเคนย่ามีกฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Act) มีวัตถุประสงค์

เพ่ือขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป กำหนดกลไกการควบคุมโรคในสุนัขและแมว รวมถึงสุนัขและแมว
จรจัด และกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มีสาระสำคัญที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 

๑. กำหนดอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ สัตวแพทย์หรือตำรวจในการจับกุม คุมขัง 
หรือทำลายสุนัขหรือแมวจรจัด ในกรณีเป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พนักงานเจ้าหน้าที่  
สัตวแพทย์หรือตำรวจอาจยิงหรือทำลายสัตว์จรจัดนั้นเมื่อพบสัตว์จรจัดในที่สาธารณะหรือเมื่อมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าสัตว์นั้นเป็นสัตว์ติดเชื้อ 

๒. กำหนดอำนาจในการยึดสัตว์ตาม ๑. จนกว่าจะมีเจ้าของสัตว์เรียกร้องว่าสัตว์นั้น
เป็นของตนพร้อมทั้งชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการคุมขังสัตว์ดังกล่าว กรณีทราบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของ
สัตว์นั้นให้ส่งบันทึกการจับกุมสัตว์นั้นให้เจ้าของสัตว์ทราบทันที และเมื่อสัตว์นั้นได้รับการคุมขัง 
ครบสามวันแล้วยังไม่มีเจ้าของสัตว์เรียกร้องและชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการคุมขังให้ครบถ้วน  
ใหส้ัตวแพทยม์ีอำนาจขายหรือทำลายสัตว์นั้นได ้

๓. กรณีเขตพ้ืนที่ที่กำหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อมีการร้องเรียน
ว่าเจ้าของสัตว์ใดไม่ควบคุมดูแลสัตว์ให้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม พนักงานฝ่ายปกครองอาจมีคำสั่งให้
เจ้าของสัตว์หรือผู้ที่สัตว์อยู่ในความดูแลควบคุมดูแลสัตว์ให้อยู่ในสถานที่ที่ เหมาะสม หากฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวจะมีความผิดและต้องรับโทษปรับรายวันตามที่กฎหมายกำหนด
จนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งนั้น 



๒๒ 

๔ . กำหนดให้สัตว์ที่ เป็นโรคพิษสุนัขบ้ าหรือสงสัยว่ าติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ า 
ต้องถูกทำลาย หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเจ้าของหรือผู้ควบคุมดูแลสุนัขมีความผิดและต้องได้รับ
โทษปรับหรือจำคุกตามที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง สัตวแพทย์  
ผู้มีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบตามกฎหมาย หรือตำรวจได้รับข้อมูลหรือมี เหตุ อันควรสงสัยว่า 
มีโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้น บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสอบสวนโรค และตรวจการติดเชื้อในสัตว์ดังกล่าว  
กรณีพบว่าสัตว์นั้นติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อสัตว์นั้นจะต้องถูกทำลายหรือจัดการโดยวิธีการอ่ืนใด 
ที่เห็นว่าจำเป็น 

๕. กำหนดกลไกการควบคุมกรณีมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าโดยกำหนดอำนาจ
ของอธิบดี ดังต่อไปนี้ 

(๑) อำนาจประกาศกำหนดการวางยาพิษแก่สัตว์จรจัดในบริเวณที่มีการระบาด 
ของโรคพิษสุนัขบ้า โดยก่อนการวางยาพิษดังกล่าวจะต้องมีการแจ้งเตือนเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บ 
ของบคุคลใด ๆ หรือสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์จรจัดซ่ึงสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า 

(๒) อำนาจในการออกข้อกำหนดกรณีมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า กำหนด
ลักษณะของสุนัขหรือแมวที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของหรือผู้ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด 
ออกข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการควบคุม คุมขัง และการทำลายสุนัขและแมวที่ไม่อยู่ภายใต้ความควบคุม
ของเจ้าของ ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีน และออกข้อกำหนด
เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย เข้าหรอืออกไปจากสถานที่ใด ๆ  

 
๕. ปัญหาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนขับ้าของประเทศไทยและข้อชวนคิด 

ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือกับองค์การโรคระบาด
สัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ Office International des 
Epizooties (OIE)) จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพ่ือขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายใน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพ่ือเร่งกำจัด 
โรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ในปัจจุบันเข้าสู่ช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว แต่ยังไม่มีวี่แววว่าปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าจะหมดไปจากประเทศไทย 
ผู้เขียนจึงขอวิเคราะห์ปัญหาและความขัดข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในประเด็น
ปัญหาข้อกฎหมาย ความขัดข้องรวมถึงข้อชวนคิดอ่ืน และมาตรการบางประการที่ทำให้ประเทศไทย
ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๕.๑ ปัญหาข้อกฎหมายที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เขียนขอวิเคราะห์โดยจำแนกเป็นแต่ละกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

๕.๑.๑ พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ มีปัญหาข้อกฎหมายและ 
ข้อชวนคิด ดังตอ่ไปนี้ 

๑. การกำหนดนิยามคำว่า “สัตว์ควบคุม” และนิยามคำว่า “เจ้าของ” อาจ
ก่อให้เกิดความขัดข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เนื่องจากหากพิจารณากลไกการระบาด 
ของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์แล้วพบว่า โรคพิษสุนัขบ้าสามารถแพร่และติดต่อกันได้ในสัตว์เลือดอุ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด  อย่างไรก็ดี การที่พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าฯ  



๒๓ 

ได้กำหนดนิยามคำว่า “สัตว์” ให้หมายความถึงสุนัขและสัตว์อ่ืนที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งใน
ปัจจุบัน กฎกระทรวงกำหนดสัตว์ควบคุมและระยะเวลาการฉีดวัคซีน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้แมว
เป็นสัตว์ควบคุมตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าฯ ซึ่งก็หมายความว่า สัตว์ควบคุม
ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำกัดเฉพาะแต่สุนัขและแมวเท่านั้น  อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน
พบว่ามนุษย์ได้เลี้ยงสัตว์อันอาจเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าอ่ืน ๆ ได้อีก เช่น วัว กระบือ ม้า สุกร ลิง 
ชะนี กระรอก กระแต เป็นต้น ซ่ึงการที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นนี้จะก่อให้ เกิดผลทางกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัตินี้คือ เฉพาะเจ้าของสุนัขและแมวเท่านั้นที่มีหน้าที่นำสัตว์ของตนไปฉีดวัคซีน
ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕ แต่เจ้าของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ืน ๆ ไม่มีหน้าที่ต้องนำสัตว์ของตนไปรับ
วัคซีนแต่อย่างใด กรณอีาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า หรือไม ่

นอกจากนี้  การกำหนดนิยามของคำว่า “เจ้าของ” ให้หมายความรวมถึงผู้
ครอบครองด้วยนั้น อาจก่อให้เกิดประเด็นปัญหาทางกฎหมายได้ เนื่องจากเจ้าของสัตว์มีหน้าที่จะต้อง
นำสัตว์ของตนไปรับวัคซีนตามกฎหมายตามที่ได้กล่าวไปแล้ว  ดังนั้น  เมื่อบุคคลใดมิได้เป็นเจ้าของ
และมิได้มีเจตนาครอบครองโดยยึดถือเพ่ือตน เช่น กรณีมีบุคคลมาฝากเลี้ยงเพียงชั่วระยะเวลาใด 
เวลาหนึ่ง บุคคลผู้รับเลี้ยงดังกล่าวก็มิได้มีหน้าที่ตามกฎหมายให้ต้องนำสัตว์นั้นไปรับวัคซีนเนื่องจาก
ตนมิได้เป็นเจ้าของสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้ และตามหลักวิชาการแล้ว การจะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้มีประสิทธิภาพนั้นสัตว์จะต้องได้รับวัคซีนอย่างต่อเนื่องทุกปี หากมีการฝากเลี้ยงสัตว์ดังกล่าว 
เป็นระยะเวลานานก็จะทำให้สัตว์ขาดการรับวัคซีนอย่างต่อเนื่องได้ และโดยที่พระราชบัญญัติโรค 
พิษสุนัขบ้าฯ ได้กำหนดเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ควบคุมเท่านั้นในการพาสัตว์ไปรับวัคซีน  
อย่างไรก็ดี กรณีจะเป็นปัญหาอย่างมากสำหรับสัตว์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของหรือสัตว์จรจัดว่าจะเป็นหน้าที่
ของบุคคลหรือหน่วยงานใดในการพาสัตว์ไปรับวัคซีน และจากการศึกษาข้อมูลของผู้เขียนพบว่า  
สัตว์จรจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่เป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า และหน้าที่และอำนาจของเจ้า
พนักงานตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าฯ ก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์จรจัด  
แต่อย่างใด และหากภารกิจในการให้สัตว์จรจัดได้รับวัคซีนเป็นภารกิจของหน่วยงานใดก็จะส่งผลต่อ
ภาระงบประมาณในเรื่องวัคซีนต่อหน่วยงานนั้นค่อนข้างมาก  

อนึ่ง ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า พระราชบัญญัติที่มหีลักการใกล้เคียงกัน เช่น ในมาตรา ๔  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้เจ้าของ รวมถึง ผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัย
และผู้ควบคุมสัตว์ด้วย ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙ กำหนดให้ 
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้มีสัตว์ไว้ในครอบครองหรือผู้ควบคุมดูแลสัตว์ ในมาตรา ๔  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดให้ 
“เจ้าของสัตว์” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์หรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายให้ดูแล ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ดูแลด้วย ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
กำหนดให้เจ้าของหมายความรวมถึง ผู้เลี้ยงหรือผู้ครอบครองสัตว์ด้วย ซึ่งหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัตินี้ในวาระต่อไปก็ควรกำหนดนิยามคำว่า “เจ้าของ” ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นด้วย 

๒ . กรณีมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าฯ ที่กำหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายสัตว์ควบคุมที่พบในที่สาธารณะ กรณีสัตว์ควบคุม
นั้นไม่มีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ หรือมีแต่เป็นเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ปลอม เมื่อได้กักขังสัตว์นั้น
แล้วไม่มีเจ้าของมารับคืนภายในห้าวันนั้น กรณีจะขัดหรือแย้งกับหลักการของพระราชบัญญัติป้องกัน



๒๔ 

การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้ผู้เขียนเห็นว่า ควรมี
มาตรการในการตรวจสอบโรคของสัตว์นั้นก่อน หากไม่ปรากฏอาการของโรค สมควรให้มีการฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์ควบคุมนั้น และควรหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับดูแลสัตว์ควบคุมนั้นต่อไป 
ไมค่วรทำลายสัตว์ควบคุมนั้นทันทีโดยที่สัตว์นั้นไม่ปรากฏอาการของโรค 

๓. กรณีอำนาจของอธิบดีที่มีอำนาจในการประกาศเขตท้องที่ในการฉีดวัคซีนสัตว์
ควบคุมโดยเจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๗ นั้น เป็นเรื่องนโยบาย
ของกรมปศสุัตว์ที่จะประกาศเป็นรายจังหวัดและเป็นรายปี และเป็นกรณี ๆ ไป  

เมื่อผู้เขียนได้ตรวจสอบประกาศของกรมปศุสัตว์ในเรื่องดังกล่าวย้อนหลังไปถึง 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วพบว่า ตั้งแต่เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีลักษณะการประกาศเขตท้องที่ให้มีการฉีดวัคซีนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม 
ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ โรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยประกาศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่ว
ราชอาณาจักร  อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการประกาศเขตท้องที่ให้มีการฉีดวัคซีนโดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมเฉพาะบางท้องทีร่วม ๓๒ จังหวัด และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการประกาศเขตท้องที่ให้มี
การฉีดวัคซีนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะบางท้องที่รวม ๕๘ จังหวัด อีกทั้งเมื่อศึกษาจากประกาศ
กรมปศุสัตว์ดังกล่าวแล้ว โดยส่วนใหญ่ได้ประกาศให้เจ้าของสัตว์ควบคุมนำสัตว์ของตนไปรับวัคซีน
ภายในกำหนดเวลาที่ประกาศจะกำหนดให้ เช่น ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด ได้กำหนดให้เจ้าของสัตว์ควบคุมนำสัตว์ของตนไปรับวัคซีนตั้งแต่วันที่ ๑ 
มีนาคม ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เท่านั้น ซึ่งการระบาดของโรคไม่ได้จำกัดแค่ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว แม้ว่าในช่วงฤดูร้อนจะเป็นช่วงเวลาที่อุบัติการณ์ของโรคสูงกว่าฤดูอ่ืน ๆ ก็ตาม อีกทั้งอาจ
ส่งผลต่อความไมส่ะดวกต่อเจ้าของสัตว์ควบคุมที่จะต้องไปรับวัคซีนภายในระยะเวลาที่จำกัดให้เทา่นั้น 
หากประสงค์จะแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ รัฐควรที่จะประกาศให้
เขตท้องที่ทุกจังหวัดได้รับการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมและไม่ควรกำหนด
เงือ่นเวลาในการฉีดไว้ด้วย 

อนึ่ง  กรณีอำนาจของอธิบดีเกี่ยวกับการประกาศเขตท้องที่ในการฉีดวัคซีนสัตว์
ควบคุมโดยเจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บัญญัติ ในมาตรา ๑๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าฯ นั้น เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของท้องถิ่นในการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหารือมายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งข้อหารือดังกล่าวได้สะท้อน 
ให้เห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับนโยบายในการประกาศเขตท้องที่ในการฉีดวัคซีนสัตว์ควบคุมโดยเจ้าของสัตว์
ควบคุมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม สรุปข้อเท็จจริงได้ว่า  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นปีที่มีปัญหาตาม 
ข้อหารือนี้ กรณีของเทศบาลตำบลสุรนารี ไม่มีประกาศของอธิบดีกรมปศุสัตว์กำหนดเขตท้องที่ตาม
มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าฯ ครอบคลุมพ้ืนที่ดังกล่าว ดังนั้น หากตีความ
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าฯ มาตรา ๕ ประกอบมาตรา ๑๗ อย่างเคร่งครัดแล้ว 
เจ้าของสัตว์ควบคุมมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีนสัตว์ควบคุมตามอัตราที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง  อย่างไรก็ดี เมื่อได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประกาศกรมปศุสัตว์ ตามมาตรา ๑๗  
แล้วพบว่า ในปีก่อนหน้านี้มีประกาศของอธิบดีกรมปศุสัตว์กำหนดเขตท้องที่ตามมาตรา ๑๗  
แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าฯ ครอบคลุมพ้ืนทีจ่ังหวัดนครราชสีมามาอย่างต่อเนื่อง 



๒๕ 

สำหรับในกรณีที่หารือมานี้ปรากฏข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมว่า เทศบาลตำบลสุรนารีได้รับ
แจ้งขอความร่วมมือจากจังหวัดนครราชสีมาว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์) กระทรวง
สาธารณสุข (กรมควบคุมโรค) กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์
เลี้ยงอย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง ซึ่งจะช่วยลดการเกิดโรคในสัตว์
และจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ และช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์  
การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งทำให้เทศบาลตำบลสุรนารีเชื่อโดยสุจริตว่า
จะมีการออกประกาศของอธิบดีกรมปศุสัตว์กำหนดเขตท้องที่ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ 
โรคพิษสุนัขบ้าฯ ครอบคลุมถึงพ้ืนที่เทศบาลตำบลสุรนารีด้วย เหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติมาในทุก ๆ ปี 
ประกอบกับเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสุรนารีในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
ตามมาตรา ๕๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  ดังนั้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมคณะที่ ๑ และคณะที่ ๑๐) จึงเห็นว่า แม้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
ไม่มีการประกาศกำหนดเขตท้องที่ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ครอบคลุมถึงพ้ืนที่เทศบาลตำบลสุรนารีก็ตาม แต่เมื่อคำนึงถึงความสุจริตในการดำเนินการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่และเพ่ือเป็นการคุ้มครองพนักงานเจ้าหน้าที่ที่กระทำการตามอำนาจหน้าที่ของตน
โดยสุจริตแล้ว เทศบาลตำบลสุรนารีก็ย่อมดำเนินการฉีดวัคซีนและให้ยาคุมกำเนิดสัตว์ควบคุม โดยไม่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของสัตว์ควบคุมได้ตามอำนาจหน้าที่ของตน  (รายละเอียดปรากฏ 
ตามบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๔๔๒/๒๕๕๙)) 

๔ . ข้อจำกัดของพระราชบัญญัตินี้ กรณี กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
เฉพาะการกำหนดให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องนำสัตว์ควบคุมไปฉีดวัคซีน และอาจกำหนดเงื่อนไข 
ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเมื่อมีการประกาศเขตท้องที่ให้มีการฉีดวัคซีน 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเท่านั้น  อีกทั้งกฎหมายฉบับนี้กำหนดกลไกการป้องกันและควบคุมโรคไว้ 
เฉพาะกรณีสัตว์ที่มีเจ้าของ แต่ปัจจัยหลักอีกประการหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่สำคัญของโรค คือ สัตว์จรจัด 
ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ควรกำหนดกลไกบางประการในการควบคุมเพ่ือแก้ไขปัญหาไว้ด้วย  นอกจากนี้ 
การที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพมิได้จำกัดเฉพาะแต่การฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
ซึ่งอาจจะทำได้ไม่ทั่วถึงและอาจส่งผลกระทบต่อภาระด้านงบประมาณเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ประชากรสัตว์เพ่ิมจำนวนขึ้นทุกปี รัฐจึงควรมองหามาตรการที่เป็นทางเลือกอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยสนับสนุน
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การควบคุมประชากรสัตว์โดยการทำหมัน
สัตว์ ซึ่งหากรัฐใช้นโยบายเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายนี้ให้กรมปศุสัตว์สามารถดำเนินการทำหมันสัตว์
ควบคุมโดยเจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็จะเป็นประโยชน์ในการควบคุมโรคและลดภาระ
ด้านงบประมาณจากการฉีดวัคซีนด้วย นอกจากนี้ รัฐควรดำเนินการดังกล่าวกับสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของหรือ
สัตว์จรจัดด้วย 

๕. ไม่มีคณะกรรมการตามกฎหมายที่จะบูรณาการการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนโยบาย
ในภาพรวม แต่กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้ากำหนดให้อำนาจเฉพาะอธิบดีกรมปศุสัตว์ในการ
กำหนดนโยบายบางประการในการแก้ไขปัญหา เช่น นโยบายในการประกาศกำหนดเขตท้องที่ในการ



๒๖ 

ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมโดยเจ้าของสัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ซ่ึงในทางปฏิบัติหากไม่มี
คณะกรรมการนโยบายและกำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการนโยบายไว้ จะทำให้การแก้ไข
ปัญหาค่อนข้างจำกัดเฉพาะแต่สิ่งที่กฎหมายให้อำนาจอธิบดีไว้เท่านั้น กรณีจึงมีข้อน่าคิดว่าควรจะ
ปรับปรุงกฎหมายโดยนำระบบคณะกรรมการมาใช้หรือปรับปรุงหน้าที่และอำนาจของอธิบดีในการ
ดำเนินการอ่ืน ๆ ที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้วย เช่น อำนาจในการประกาศเขตท้องที่ทำหมัน
ประชากรสัตว์โดยเจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือจัดให้สัตว์จรจัดได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัข
บ้าหรือทำหมันสัตว์จรจัดด้วย 

๕.๑.๒ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘  มีปัญหาข้อกฎหมายและ 
ข้อชวนคิดดังตอ่ไปนี้ 

๑. เช่นเดียวกันกับในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าฯ การกำหนดนิยามคำว่า 
“สัตว์” ในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ อาจทำให้เกิดปัญหาในการป้องกันและควบคุมโรค 
เนื่องจากกลไกการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สามารถแพร่และติดต่อกันได้ในสัตว์เลือดอุ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด  อย่างไรก็ดี การที่พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ  
ได้กำหนดนิยามคำว่า “สัตว์” ให้หมายความถึงสุนัขและแมว อีกทั้งในปัจจุบันพบว่ามนุษย์ได้ 
เลี้ยงสัตว์อันอาจเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าอ่ืน ๆ ได้อีก เช่น วัว กระบือ ม้า สุกร ลิง ชะนี กระรอก 
กระแต เป็นต้น ซึ่งการกำหนดไว้เช่นนี้จะก่อให้เกิดผลทางกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้คือ เฉพาะ
กรณีสุนัขและแมวเท่านั้น ที่กฎหมายจะกำหนดกลไกและระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดไว้ 
ซ่ึงการกำหนดไว้เช่นนี้อาจส่งผลต่อการควบคมุโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม ่

๒. การที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ให้เจ้าของสัตว์ดำเนินการเพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคระบาดหลายประการตามที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้น เช่น ต้องขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ ต้องสังเกต
อาการสัตว์ป่วย ในกรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสงสัยว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือถูกสัตว์
ที่อาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ มีหน้าที่ต้องให้
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งต้องจดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน เลี้ยงสัตว์ในบริเวณที่มีรั้วรอบ
หรือขอบเขตชัดเจนและมีขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับจำนวนและพันธุ์สัตว์ รวมทั้งทำความสะอาด 
และทำลายเชื้อโรคในบริเวณสถานที่เลี้ยงสัตว์อย่างสม่ำเสมอ ไม่ปล่อยสัตว์ไปยังสถานที่สาธารณะ 
โดยไม่มีการควบคุม หากจำเป็นต้องไปในที่สาธารณะต้องมีอุปกรณ์ในการควบคุมหรือดูแล เช่น  
สายจูงและปลอกคอ เพ่ือไม่ให้สัตว์อยู่นอกเหนือการควบคุม มีหน้าที่เก็บมูลของสัตว์ทุกครั้งที่มี 
การขับถ่ายในที่สาธารณะเพ่ือประโยชน์ ในการป้องกันการเกิดโรค ซึ่ งผู้ เขียนมีข้อสังเกตว่า  
การกำหนดหน้าที่ของเจ้าของสัตว์เช่นนี้จะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างไร และจะมีการบังคับใช้กฎหมาย
ได้อย่างจริงจังหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดให้เจ้าของสัตว์ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ในการควบคุม
หรือดูแล เช่น สายจูงและปลอกคอและมีหน้าที่เก็บมูลของสัตว์ทุกครั้งที่มีการขับถ่าย นั้น มีโทษ 
ทางอาญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ ที่กำหนดให้มีโทษจำคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ซ่ึงในทางปฏิบัติพนักงานเจ้าหน้าที่
จะบังคับใช้กฎหมายหรือไม่ มีพนักงานเจ้าหน้าที่เพียงพอในการสอดส่องดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือไม่  และกรณีดังกล่าวจะเป็นการกำหนดโทษทางอาญาที่ ขัดกับมาตรา ๗๗  วรรคสาม  
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ที่กำหนดว่า รัฐพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 
หรือไม ่



๒๗ 

๕.๑.๓ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีปัญหาข้อกฎหมายและข้อชวนคิด
ดังต่อไปนี้ 

๑. โดยที่ในปัจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา 
๔๗ วรรคสาม กำหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดนิยามคำว่า “โรคติดต่อ
อันตราย” หมายความว่า โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็ว  
อีกท้ังในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ได้กำหนดให้โรคติดต่อจำนวนสิบสองโรคเป็นโรคติดต่ออันตราย โดยไม่รวมถึงโรคพิษสุนัขบ้าด้วย  
ผู้ เขียนจึงมีข้อสังเกตเกี่ยวกับนโยบายของรัฐในการกำหนดให้โรคใดเป็นโรคติดต่ออันตราย 
ของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีข้อน่าคิด ถึงกรณีความเหมาะสมในการกำหนดนโยบายให้โรคใด 
เป็นโรคติดต่ออันตรายซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อสิทธิในการได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย 
จากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่รัฐธรรมนูญฯ กำหนด เมื่อพิจารณานโยบายของรัฐในการประกาศ 
ให้โรคใดเป็นโรคติดต่ออันตรายจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญ 
ของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนสิบสองโรค ได้แก่ กาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้เลือดออก 
ไครเมียนคองโก ไข้เวสต์ไนล์ ไข้เหลือง โรคไข้ลาสซา โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก  
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส  
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส  แล้วพบว่า ในเมื่อรัฐมีนโยบายจะให้สวัสดิการ 
แก่ประชาชนของตนในการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว เหตุใดรัฐจึง 
ไม่กำหนดให้โรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคระบาดที่ลักษณะของโรคมีความร้ายแรง ไม่อาจรักษา 
ให้หายขาดได้ อีกทั้งยังเป็นโรคที่พบว่าระบาดอยู่ในประเทศไทยบ่อยครั้งเป็นโรคติดต่ออันตราย  
แต่ในทางตรงข้ามรัฐกลับใช้อำนาจในการกำหนดให้โรคติดต่อหลายโรคที่ไม่เคยแม้แต่จะพบผู้ป่วย 
ในประเทศไทยเป็นโรคติดต่ออันตรายไว้ เช่น โรคไข้เวสต์ไนล์ ไข้เหลือง โรคไข้ลาสซา โรคติดเชื้อไวรัส
นิปาห์ และโรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก ไม่เคยมีรายงานว่าพบผู้ป่วยด้วยโรคเหล่านี้ในประเทศไทย๑ 
และโรคติดต่ออันตรายบางโรค เช่น โรคไข้เวสต์ไนล์หรือโรคตดิเชื้อไวรัสนิปาห์ ไมม่ีรายงานการติดต่อ
ของโรคจากคนสู่คนโดยตรงเสียด้วยซ้ำ ในขณะที่โรคพิษสุนัขบ้าเคยมีรายงานว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโรค 
พิษสุนัขบ้าจากการหายใจในอากาศที่มีไวรัสจำนวนเข้มข้นและการติดเชื้อจากการปลูกถ่ายอวัยวะ 
จากผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบา้  

อีกทั้งผู้ เขียนได้ศึกษาข้อมูลจากคู่มือโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วพบว่า โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส มีอัตรา 
การป่วยตายโดยรวมประมาณร้อยละ ๙.๖ หรือไข้เหลืองที่มีอัตราการป่วยตายโดยรวมประมาณ 
ร้อยละ ๒๐ ถึงร้อยละ ๕๐ ในขณะที่ โรคพิษสุนั ขบ้าเมื่อได้รับเชื้อแล้วหากไม่มีการฉีดวัคซีน 
อย่างทันท่วงทีโอกาสในการเสียชีวิตจากโรคแทบจะเป็นร้อยละ ๑๐๐ ในแต่ละปีมีจำนวนผู้เสียชีวิต
จากโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกถึงประมาณปีละห้าหมื่นห้าพันคน กรณีจึงมีข้อน่าคิดว่าการกำหนดนโยบาย
เกี่ยวกับโรคติดต่ออันตรายของรัฐนั้นเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยแล้วหรือไม่ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า 
หากรัฐประสงค์จะแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้อย่างจริงจัง รัฐควรกำหนดนโยบายให้โรคพิษสุนัข

 
๑ คู่มือโรคตดิต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคตดิต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับประชาชน โดยกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



๒๘ 

บ้าเป็นโรคติดต่ออันตรายซึ่งจะส่งผลให้รัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนในสัตว์และค่าวัคซีนในคน ค่าทำหมันควบคุมประชากรสัตว์ทั้งในสัตว์ 
ทีม่ีเจ้าของและสตัว์จรจัด 

๒ . ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อ 
ที่ต้องเฝ้าระวังตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้อง 
เฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงมิได้มีมาตรการในการกำกับดูแลอย่างเข้มข้นเท่าที่ควร ซ่ึงในพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อฯ กำหนดให้โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเป็นโรคติดต่อที่ ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ  
หรือจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และต้องมีการแจ้งข้อมูลต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพ่ือ 
แจ้งข้อมูลให้กรมควบคุมโรคทราบเท่านั้น 

๕ .๑ .๔ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีปัญหาข้อกฎหมาย 
และข้อชวนคิด กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นกำหนดแล้วยังไม่มี
ผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น  
และในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตราย 
ต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ นั้น ผู้เขียน 
เห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวมีสาระสำคัญที่เอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนในการให้อำนาจ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทำลายหรือจัดการสัตว์ตามที่เห็นสมควรกรณีพบว่าสัตว์นั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจ
เป็นอันตรายต่อประชาชน  อย่างไรก็ดี ผู้เขียนมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า ควรเพ่ิมบทบัญญัติให้ท้องถิ่น 
มีหน้าที่ต้องบำรุงรักษาสัตว์นั้นให้ปลอดโรคโดยการฉีดวัคซีนหรือรักษาโรคในกรณีที่สัตว์นั้นเป็นโรค 
ทีไ่ม่ร้ายแรง รวมถึงการทำหมันสัตว์นั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคด้วย 

๕.๒ มาตรการบางประการที่ประเทศไทยยังขาด 
๕ .๒ .๑ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจั งและมีประสิทธิภาพ  เช่น กรณี  

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในกรณีที่พบสัตว์ในที่ 
หรือทางสาธารณะโดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์ไว้ และในกรณีที่ 
สัตว์นั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือ
จัดการตามที่เห็นสมควรได้ นั้น ได้มีการใช้บังคับบทบัญญัติดังกล่าวอย่างจริงจังหรือไม่ เพราะหาก
สังเกตตามที่สาธารณะหรือท้องถนนทั่วไปในปัจจุบันยังคงพบว่ามีสุนัขจรจัดกระจายอยู่ทั่วไป 
เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรณีข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้กรุงเทพมหานคร
เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัขโดยให้สุนัขเป็นสัตว์ที่ต้องควบคุมโดยจะต้องเลี้ยงสัตว์ 
ในสถานที่ที่มีรั้วรอบขอบชิด ไม่ปล่อยสัตว์ไปในที่สาธารณะโดยปราศจากการควบคุมนั้น ผู้เขียน 
มีข้อสังเกตเช่นเดียวกับในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ว่ารัฐได้ใช้บังคับบทบัญญัติดังกล่าว 
อย่างเคร่งครัดหรือไม่ เพราะหากสังเกตตามที่สาธารณะหรือท้องถนนทั่วไปในปัจจุบันยังคงพบว่า 
มีสุนัขที่ปราศจากการควบคุมโดยเจ้าของอยู่ตามที่สาธารณะหรือบนท้องถนนทั่วไป 

๕ .๒ .๒ การประชาสัมพันธ์ ให้ เจ้าของสัตว์ดูแลสัตว์ของตนอย่างถูกต้ อง 
ตามกฎหมายและมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ เช่น ต้องมีสายจูงเพ่ือควบคุม
สัตว์ทุกครั้งเมื่อไปยังที่สาธารณะ ต้องเก็บมูลสัตว์ทุกครั้งที่สัตว์ของตนขับถ่ายในที่สาธารณะ  
และต้องรณรงค์ให้เจ้าของสัตว์นำสัตว์ของตนไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี รวมถึง 



๒๙ 

การรณรงค์ให้เจ้าของสัตว์พาสัตว์ของตนไปทำหมันเพ่ือควบคุมจำนวนประชากรสัตว์อันเป็นสาเหตุ
หลักประการหนึ่งของการเกิดโรค 

๕.๒.๓ การเก็บภาษีสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของรัฐ  ทั้งนี้  
เพ่ือลดจำนวนประชากรสัตว์ลง เนื่ องจากเมื่อมีค่ าใช้จ่ายเกิดขึ้น ในการเลี้ยงสัตว์จะทำให้  
ผู้มีความพร้อมทางเศรษฐกิจจริง ๆ เท่านั้น มีความคิดจะเลี้ยง อีกทั้งมาตรการนี้ยังช่วยกระตุ้น
ทางอ้อมให้เจ้าของสัตว์ประสงค์จะควบคุมประชากรสัตว์อย่างจริงจังโดยการทำหมันสัตว์อีกด้วย  
หากเจ้าของสัตว์ไม่ประสงค์จะเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยอาจใช้ตัวอย่างการเก็บภาษีเช่นเดียวกับ
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้เก็บภาษีการอนุญาตให้เลี้ยงสุนัขในอัตราที่ไม่เท่ากัน เช่น 
สุนัขเพศผู้เสียภาษีในอัตราที่มากกว่าสุนัขเพศเมียและสุนัขที่ผ่านการทำหมันแล้ว 

๕.๒.๔ การจัดทำระบบข้อมูลสัตว์เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค  
หากประเทศไทยประสงค์จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลในสัตว์ ผู้ เขียนขอเสนอแนะให้ใช้ระบบการฝัง 
ไมโครชิปในสัตว์เพ่ือประโยชน์ในการระบุตัวตน ติดตามและตรวจสอบสุขภาพสัตว์ เช่นเดียวกับ 
ที่หลายประเทศใช้ เช่น กรณรีะบบกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น 

๕.๒.๕ การจัดตั้งกองทุนตามกฎหมายเพื่อสนับสนุนทางการเงินในการบูรณาการ
การแก้ไขปัญหาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งในปัจจุบันไม่มีการจัดตั้งกองทุน 
เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าฯ กรณีจึงเป็นภารกิจ
ของกรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่และอำนาจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
ซ่ึงในประเด็นเรื่องการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาจะต้องตั้งงบประมาณไว้
ล่วงหน้าโดยจะต้องมีการประเมินสถานการณ์ในแต่ละปีว่าในปีนั้น ๆ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณการ 
ในเรื่องนี้เป็นจำนวนเท่าไร  ดังนั้น หากมีการระบาดของโรคหรือมีอุบัติการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ที่ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ก็อาจส่งผลต่อเรื่องภาระงบประมาณในการเข้าไปควบคุมและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวเนื่องจากมอุีปสรรคเรื่องภาระงบประมาณท่ีไม่ได้จัดสรรไว้ล่วงหน้าในปีนั้น ๆ  

๕.๒.๖ ระบบคณะกรรมการนโยบายเพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหา เนื่องจาก 
การแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าให้ ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมนั้นไม่ อาจดำเนินการได้แต่ เพียง 
โดยกรมปศุสัตว์แต่เพียงหน่วยงานเดียว แต่การจะแก้ไขปัญหาให้ได้ผ ลจริงนั้นจำต้องอาศัย 
ความร่วมมือของหน่วยงานอ่ืน เช่น กรมควบคุมโรคกรณีมีการระบาดของโรคในคน และต้องอาศัย
ความร่วมมือของท้องถิ่นเพ่ือเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  
ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่าควรมีระบบคณะกรรมการโดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการมาจากทุก 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและกำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการในการวางนโยบาย วางระบบ 
และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือให้สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 

๕ .๒ .๗ การให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้องแก่ประชาชน หากได้ยินข่าว 
การเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยยังคงมีประชาชนบางส่วนที่ถูกสุนัขเลียหรือข่วน 
แล้วไม่ไปรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเฉพาะกรณีสุนัขกัด
เท่านั้นจึงจะมีโอกาสติดเชื้อ ต่อมามีการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าและเสียชีวิต ดังนั้น รัฐควรมีการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยอาจกำหนดให้
กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีภารกิจเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียน 
รวมทั้งสร้างความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ในการฉีดวัคซีนสัตว์ของตนอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ 
โดยอาจบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 



๓๐ 

๖. บทสรปุและขอ้เสนอแนะ 
 

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือที่รู้จักเป็นการทั่วไปว่า “โรคกลัวน้ำ” เป็นโรคติดต่อ
จากสัตว์สู่คนชนิดหนึ่งที่รุนแรงมากชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อได้รับเชื้อแล้วไม่อาจรักษาให้หายขาดได้ หากจะ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือหากผู้ใดเป็นโรคนี้แล้วต้องถึงแก่ความตายทุกราย สังคมไทยจึงควรต้องตระหนัก
และร่วมมือกันเพ่ือขจัดโรคนี้ให้หมดไป ประกอบกับในปัจจุบันประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือกับ
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ Office 
International des Epizooties (OIE)) จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพ่ือขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป 
จากประเทศไทยภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงความร่วมกันขององค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization : WHO) อีกด้วย  อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันเข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้าย 
ของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ก็ยังพบว่าโรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต 
ของคนและสัตว์ รวมถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจอ่ืนอีกเป็นจำนวนมาก เช่น ทำให้ขาดแรงงาน 
และสูญเสียค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนในแต่ละปีค่อนข้างสูง และอาจจะกล่าวได้ว่ายังไม่มีวี่แววว่า 
โรคพิษสุนัขบ้าจะหมดไปจากประเทศไทยได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ได้ลงนามความร่วมมือ 
กับองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศไว้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีหลายหน่วยงานที่กำกับดูแล 
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีการทำข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาระหว่างหลายหน่วยงาน
ของภาครัฐ รวมทั้งมีกฎหมายหลายฉบับที่กำหนดกลไกในการควบคุมกำกับเพ่ือแก้ไขปัญหา 
โรคพิษสุนัขบ้าก็ตาม กรณีจึงควรต้องพิจารณาว่ากฎหมายหลายฉบับของรัฐเท่าที่มีอยู่เพียงพอ 
และสามารถบังคับใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือรัฐควรพิจารณาทบทวนการกำหนด
แนวนโยบายในการควบคุมและกำกับดูแลโรคพิษสุนัขบ้าเสียใหม่ เพ่ือป้องกันการติดต่อของโรค 
พิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า กรณีมีความจำเป็นจะต้องตัดวงจรการติดต่อจากสัตว์ 
มาสู่คน โดยการกำหนดแนวนโยบายของรัฐเสียใหม่ เช่น หากรัฐมีนโยบายในการควบคุมการระบาด
ของโรค รัฐควรกำหนดให้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่ออันตรายซึ่งประชาชนมีสิทธิได้รับบริการ
สาธารณสุขจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และควรขยายขอบเขตของสัตว์ที่กำหนดให้เป็นสัตว์ควบคุม 
ซึ่งจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามกฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้าให้รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด
อ่ืนที่อาจเป็นพาหะของโรคได้  นอกจากนี้ รัฐควรมองหามาตรการอ่ืนเพ่ือลดความเสี่ยงในการขยาย 
วงกว้างของโรคที่มากไปกว่าการฉีดวัคซีน เช่น การลดจำนวนประชากรสัตว์ลงโดยการทำหมัน 
เพ่ือควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ การฝังไมโครชิปในสัตว์เพ่ือให้สามารถทราบข้อมูลของสัตว์นั้น 
ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีอุบัติการณ์การระบาดของโรค รวมทั้งควรกำหนดมาตรการในการควบคุม
เคลื่อนย้ายสัตว์นั้น ๆ ให้รัดกุมด้วย ซ่ึงการดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้เป็นมาตรการเพื่อป้องกันก่อนการ
เกิดโรค ไม่ใช่เพียงแต่ควบคุมการระบาดของโรคซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น ซึ่งจะทำให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น 

        


