
 อธบิดีกรมควบคมุโรคได้เปิดเผยสถำนกำรณ์โรคพิษสุนัขบ้ำ  
ในปี 2561 ว่ำพบผูเ้สยีชีวิตถึง 17 รำย ใน 14 จงัหวดั แบ่งเป็น  
บุรีรัมย์ ระยอง และสงขลำ จังหวัดละ 2 รำย ส่วนสุรินทร์ 
ตรัง นครรำชสีมำ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง หนองคำย ยโสธร 
กำฬสินธุ์ มุกดำหำร ตำก และสุรำษฎร์ธำนี พบจังหวัดละ  
1 รำย1 ในขณะที่กรมปศุสัตว์ได้รำยงำนสถำนกำรณ์ระบำด
ของโรคพิษสุนัขบ้ำในปี 2561 ว่ำมีตัวอย่ำงสัตว์ส่งตรวจ
ทั้งหมด 9,275 ตัวอย่ำง พบผลบวกทั้งหมด 1,469 ตัวอย่ำง 
ใน 54 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 15.83 โดยมีกำรระบำดสูงสุด 
ใน 10 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด สงขลำ นครรำชสีมำ 
ยโสธร ชลบุรี ศรีสะเกษ อ�ำนำจเจริญ นครศรีธรรมรำช และ
กำฬสินธุ ์ส่วนชนดิสตัว์ทีพ่บได้แก่ สนุขั 1,281 ตวั โค 117 ตวั  
แมว 51 ตัว กระบือ 15 ตัว แพะ 2 ตัว นอกจำกนี้ ยังมี
ม้ำ กวำง และสุกร ชนิดละ 1 ตัว ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม –  
30 ธันวำคม 2561 มีจังหวัดที่ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้ำเพียง 
23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนำท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง 

ตรำด นครนำยก บึงกำฬ สกลนคร หนองบัวล�ำภู เชียงใหม่ 
แพร่ แม่ฮ่องสอน ล�ำปำง ล�ำพูน พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
อุทัยธำนี นครปฐม ชุมพร พังงำ ภูเก็ต และนรำธิวำส2

 ไม ่น ่ำเช่ือว ่ำรำกเหง ้ำของปัญหำกำรระบำดของ 
โรคพิษสุนัขบ้ำครั้งนี้คือปัญหำของระบบบริหำรรำชกำร 
แผ่นดินของประเทศไทย นัน่คอืกำรตีควำมเรือ่ง “กำรกระจำย 
อ�ำนำจ” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยส�ำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่เห็นว่ำหน้ำที่กำรท�ำงำนในเรื่องนี้ 
เป็นของรำชกำรส่วนกลำงในระดับกระทรวงและกรม ไม่ใช่
หน้ำที่ของ อปท. ท�ำให้ สตง. เข้ำไปตรวจสอบกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณของ อปท. และเรียกงบประมำณที่ด�ำเนินกำร
ฉดีวคัซีนพิษสุนขับ้ำคนืจำก อปท. ผลกระทบทีต่ำมมำจงึเกดิ
เร่ืองร้ำยแรงที่ไม่มีใครคำดคิด เนื่องจำก อปท. ทั่วประเทศ 
ไม่กล้ำด�ำเนินกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ จนท�ำให้
เกิดกำรระบำดของโรคตำมมำและมีผู้เสียชีวิตในที่สุด

6

โรคพิษสุนัขบ้าระบาด: 
ปัญหาการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ในปี 2561 ข่าวการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับ
ประชาชนไปทัว่ประเทศ โดยสือ่ไดพ้าดหวัขา่วรายวนัวา่ แตล่ะวนัมผีูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้กีค่น จนสรา้งความตืน่ตระหนกใหก้บั 
ประชาชนอย่างมาก สถานการณ์ดังกล่าวสร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้กับสังคมว่า ทำ ไมอยู่ดีๆ โรคพิษสุนัขบ้า 
ถึงกลับมาระบาดในประเทศไทยอีก ทั้งๆ ที่หลายปีที่ผ่านมาไม่ค่อยมีข่าวการแพร่ระบาดของโรคมากนัก 

ภำพ : https://goodlifeupdate.com/healthy-body/78407.html

 http://www.papaidoo.com/news/3236
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 กรณีน้ีเป็นบทเรียนว่ำ กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่
เน้นกำรตีควำมข้อกฎหมำยตำมควำมคิดควำมเข้ำใจของ 
เจ้ำหน้ำทีโ่ดยไม่ด ู“เป้ำหมำยทีแ่ท้จริง” ในกำรท�ำงำน ท�ำให้
เกิดปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคไปอย่ำงกว้ำงขวำง ดังนั้น 
แม้ประเทศไทยจะมีควำมพร้อมทั้งบุคลำกร ระบบยำและ
เวชภัณฑ์ แต่เมื่อเกิดปัญหำในแง่ของกำรตีควำมอ�ำนำจ
หน้ำที่ตำมกฎหมำยของคนที่ไม่รู้จริงเรื่องกฎหมำยก็ท�ำให้
เกิดปัญหำมำกมำยตำมมำได้ บทควำมนี้จะสะท้อนภำพกำร
แพร่ระบำดของโรคพษิสนัุขบ้ำท่ีเกดิข้ึนจำกปัญหำกำรตีควำม
ด้ำนกฎหมำยและถอดบทเรยีนดงักล่ำว เพือ่ปรบัปรงุแนวทำง
กำรแก้ปัญหำในอนำคต

ปัญหาการกระจายอ�านาจกบัการลกุลามของ
โรคพิษสุนัขบ้า
 ภำยหลังกำรรัฐประหำรของคณะรักษำควำมสงบ
เรยีบร้อยแห่งชำต ิ(คสช.) ในปี 2557 ได้มีนโยบำยตรวจสอบ 
ควำมโปร่งใสและกำรใช้งบประมำณของ อปท. จนน�ำไปสู่กำร
ตรวจสอบงบกำรเงินของเทศบำลต�ำบลสุรนำรี อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดนครรำชสีมำ ประจ�ำงวดปีงบประมำณ 2556 สตง.  
จึงได้ท�ำหนังสือแจ้งไปยังเทศบำลสุรนำรีว่ำกำรจัดซื้อวัคซีน 
พษิสุนัขบ้ำผิดวตัถปุระสงค์ เนือ่งจำกไม่ใช่หน้ำทีข่องเทศบำล 
แต่เป็นหน้ำที่ของกรมปศุสัตว์ พร้อมท้ังให้เรียกเงินคืน  
อกีทัง้เสนอให้มกีำรสอบวินยัผูบ้รหิำรท้องถิน่ด้วย นอกจำกนี้  
สตง. ยังมีหนังสือเวียนไปยัง อปท. ทั่วประเทศ มิให้ 
น�ำงบประมำณไปจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำเพ่ือฉีดให้แก ่
สัตว ์ เลี้ยงของประชำชนและสัตว ์จรจัดในพื้นที่ด ้วย  
เทศบำลสุรนำรีซึ่งต้องกำรควำมชัดเจนในเรื่องนี้ จึงท�ำ 
หนังสือถึงกรมปศุสัตว์เพื่อให้กรมปศุสัตว์เสนอเรื่องให้
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (สคก.) ตีควำมอ�ำนำจ
หน้ำที่ในกำรจัดซ้ือวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำของ อปท. เพ่ือให้
เกิดควำมกระจ่ำงในเรื่องนี้ 
 ต ่อมำ กรมปศุสัตว์ได ้มีหนังสือถึงส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรกฤษฎีกำเพื่อให้ตีควำมอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดซื้อ
วัคซีนพิษสุนัขบ้ำของ อปท. เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2558 
จนกระท่ังเดือนมีนาคม 2559 ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจึงได้มีค�าวินิจฉัยท่ี 442/2558 ตีความว่า  
กรมปศสุตัว์มีอ�านาจหน้าทีใ่นการจัดซ้ือตามพระราชบญัญตัิ 
โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และมีอ�านาจในการมอบ
หมายหน้าที่ดังกล่าวให้ อปท. ได้ด้วย แต่ สตง. ไม่แจ้งผล 

ของกำรตีควำมดังกล่ำวให้ อปท. ทั่วประเทศรับทรำบ และ
ในต้นปี 2561 สตง. ยังคงตำมตรวจสอบประเด็นวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้ำอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นกำรกล่ำวหำว่ำ
วัคซีนที่จัดซื้อไม่ได้คุณภำพ หรือจัดซื้อรำคำแพงเกินไป3  
จนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) เข้ำมำ
แทรกแซงเร่ืองกำรน�ำเข้ำวัคซีน ท�ำให้วัคซีนพิษสุนัขบ้ำ 
ในประเทศไทยขำดสต็อคไประยะหนึ่ง และ อปท. ส่วนใหญ่
ไม่กล้ำต้ังงบประมำณจัดซื้ออีกด้วย เนื่องจำกเกรงว่ำ สตง. 
จะเรยีกเงนิคนืและฟ้องร้องเป็นเรือ่งรำว ทัง้นี ้จำกฐำนข้อมลู
กำรจดัซือ้จดัจ้ำงภำครฐัของ สตง. ในปี 2557-2561 พบว่ำมี  
อปท. ที่ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้ำเพียง 4 แห่งเท่ำนั้น4 จนในที่สุด
กำรระบำดของโรคพิษสุนัขบ้ำจึงเริ่มรุนแรงขึ้นในปี 2560  
และทวีควำมรนุแรงขึน้อกีในปี 2561 โดยมีกำรระบำดของโรค 
ในพื้นที่ถึง 54 จังหวัดทั่วประเทศ5

 ในช่วงของกำรระบำดของโรคพิษสุนัขบ้ำ ได้เกิดกำร
เคลื่อนไหวทำงสังคมที่หลำกหลำยต่อปัญหำกำรระบำด 
ดังกล่ำว มีกำรเสวนำของนักวิชำกำรเพ่ือสะท้อนปัญหำ
กำรระบำดว่ำเกิดจำกสำเหตุใด ซึ่งข้อสรุปของวงเสวนำ
นอกจำกเรื่องปัญหำกำรตีควำมของ สตง. เรื่องวัคซีนไม่มี 
คณุภำพแล้ว ปัญหำหนึง่ทีม่กัจะไม่ค่อยมผู้ียกขึน้มำพจิำรณำ
คอื เรือ่งกำรเพ่ิมขึน้ของสุนัขจรจดั เนือ่งจำกไม่มกีำรควบคมุ
กำรเลีย้งสนุขัและปัญหำกำรทิง้สนุขัของเจ้ำของ6 นอกจำกนัน้ 
ผู้น�ำชุมชนหลำยแห่งยังได้ออกมำสะท้อนปัญหำกำรตีควำม

ภำพ : https://www.facebook.com/pg/setthakitanimalhospital
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ของ สตง. ที่ไม่สอดคล้องกับบริบทกำรท�ำงำนในพ้ืนที่7 

นอกจำกนัน้กลุม่ประชำชนผูร้กัสตัว์ยงัได้รวมตัวกนัเรยีกร้อง 
ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ลำออกจำกต�ำแหน่ง เนื่องจำกเห็นว่ำ 
กำรระบำดของโรคพิษสุนัขบ้ำเกิดจำกกำรที่กรมปศุสัตว์ 
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำที่ไม่มีคุณภำพ8 ส่วนใน 
ส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) ประชำชนจ�ำนวนมำกได้ 
ออกมำวิพำกษ์วิจำรณ์กำรท�ำงำนของ สตง. ว่ำเป็นสำเหตุ 
ท�ำให้เกดิกำรระบำดของโรค จน สตง. ต้องออกมำแถลงกำรณ์ 
เพื่อปฏิเสธถึงเรื่องดังกล่ำวด้วย9

สรุปประมวลความเห็นของ สตง. และการ
ตีความของ สคก.
 กรมปศุสัตว์ได้ท�ำเร่ืองหำรือกำรด�ำเนินกำรของ อปท.  
ในเรือ่งกำรจดัซ้ือวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้ำ ต่อ สคก. โดยมี 
ข้อหำรอืและประเดน็พจิำรณำ สรุปสำะส�ำคัญได้ดังต่อไปนี้10

 1. ข้อเท็จจริง เทศบำลต�ำบลสุรนำรีใช้งบประมำณ 
ในปีงบประมำณ 2556 ในกำรจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้ำ 
เพือ่น�ำมำฉดีให้แก่สนุขัท่ีมเีจ้ำของและสนุขัจรจดั ส�ำนกัตรวจเงนิ 
แผ่นดินจังหวัดนครรำชสีมำได้เข้ำตรวจสอบกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณ พบว่ำกำรใช้จ่ำยดงักล่ำวผดิวัตถุประสงค์เนือ่งจำก 
ไม่ใช่หน้ำทีข่องเทศบำลสรุนำรแีต่เป็นหน้ำทีข่องกรมปศสัุตว์ 
โดยมีควำมเห็นของ สตง. และกฤษฎีกำตีควำมดังต่อไปนี้
 2. ควำมเห็นของ สตง.
 2.1 ตำมพระรำชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้ำ พ.ศ. 2535  
กำรควบคมุและป้องกนัโรคพษิสนัุขบ้ำไม่ใช่ภำรกิจโดยตรงของ
เทศบำลต�ำบลสรุนำร ีแต่เป็นภำรกจิโดยตรงของกรมปศสุตัว์ 
 2.2 สตง. ได้ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ�ำงวด 
ปีงบประมำณ 2556 พบว่ำเทศบำลสุรนำรีได้ด�ำเนินกำร 
ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์โดยเจ้ำของสัตว์ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ขณะที ่
มำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้ำ พ.ศ. 2535 

ก�ำหนดให้เจ้ำของสัตว์มหีน้ำทีต้่องจดัให้สตัว์ของตนได้รับกำร
ฉดีวคัซนีจำกสตัวแพทย์หรือผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมำย โดยเจ้ำของสตัว์ 
ต้องเป็นผู้เสยีค่ำใช้จ่ำยเอง แต่เทศบำลสรุนำรกีลับฉดีวัคซนีฟรี  
แม้ว่ำเขตพ้ืนท่ีของเทศบำลสุรนำรียังไม่ได้รับกำรประกำศ
จำกอธิบดีกรมปศุสตัว์ ให้ด�ำเนินกำรฉีดวัคซนีโรคพิษสุนขับ้ำ 
โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย เทศบำลสุรนำรีจึงมิได้ด�ำเนินกำรเบิก
จ่ำยงบประมำณให้ถูกต้องตำมที่กฎหมำยก�ำหนด เพรำะ
ขณะนั้นไม่มีประกำศจำกอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้มิต้องเก็บ 
ค่ำใช้จ่ำยจำกประชำชนเจ้ำของสัตว์ ดังนั้น เทศบำลสุรนำรี 

จะต้องเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรฉดีวคัซนีจำกประชำชนเจ้ำของสตัว์
ทกุรำยทีม่ำรบับรกิำรฉดีวคัซนีย้อนหลงัด้วย
 3. ควำมเห็นของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
 3.1 พระรำชบญัญตัโิรคพษิสนุขับ้ำ พ.ศ. 2535 มุง่ประสงค์ 
ให้กรมปศุสัตว์ซึ่งมีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรควบคุมและป้องกัน
โรคระบำดสัตว์ตำมพระรำชบญัญติัโรคระบำดสตัว์ พ.ศ. 2499  
เป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย เนื่องจำก 
มสีตัวแพทย์ทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ ตลอดจนเป็นหน่วยงำน 
ที่มีควำมพร้อมและเหมำะสมในกำรควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ ้ำ อย ่ำงไรก็ตำมกฎหมำยจัดต้ังองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลำยฉบับได้ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรป้องกันและระงับ
โรคติดต่อหรืออ�ำนำจหน้ำที่ในด้ำนกำรสำธำรณสุขไว้ ได้แก่  
ม.67 (3) แห่งพระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 ม.50 (4) ม.53 (1) ม.56 (1)
และ ม.56 (3) แห่งพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ. 2496 และ 
ม.62 (14) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมือง
พัทยำ พ.ศ. 2542 นอกจำกนั้น ใน ม.89 (16) แห่งพระรำช
บัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2528 

ก�ำหนดให้กรุงเทพฯ มีอ�ำนำจหน้ำที่ในด้ำนกำรสำธำรณสุข 
กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำลด้วย อีกทั้ง
บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้ำ พ.ศ. 2535  
ได้ก�ำหนดหน้ำทีเ่ก่ียวกับกำรป้องกันและควบคมุโรคพษิสนุขับ้ำ 
ให้แก่เจ้ำพนกังำนท้องถิน่ สตัวแพทย์ของ อปท. และรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด�ำเนินกำรหลำยประกำร อปท. จึงม ี
อ�ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก�ำหนดในกำรป้องกันและ 
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำซึ่งเป็นโรคติดต่อตำมกฎหมำยว่ำด้วย
โรคติดต่อเช่นเดียวกับกรมปศุสัตว์
 3.2 ในขณะที่ สตง. ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ�ำงวดปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 เทศบำลต�ำบลสุรนำร ี
ก็ได้รับแจ้งขอควำมร่วมมือจำกจังหวัดนครรำชสีมำว่ำ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์) กระทรวง
สำธำรณสขุ (กรมควบคมุโรค) กระทรวงมหำดไทย (กรมส่งเสรมิ 
กำรปกครองท้องถิ่น) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนิน
โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำเป็นประจ�ำทุกปี  
โดยในปี 2556 ได้ก�ำหนดจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 1 มีนำคม ถึง  
30 เมษำยน 2556 เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับกำรฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำจำก อปท. และประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ำและ

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 63

62-03-122_001-128 sukaphap khon thai new03-04_UK Coated-DIC.indd   63 3/4/2562 BE   22:07



กำรดแูลสตัว์เล้ียงอย่ำงถกูต้อง ซ่ึงจะช่วยลดกำรเกดิโรคในสตัว์
และจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจำกโรคพิษสุนัขบ้ำได้และช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ให้หมดไปภำยในปี 2563 ซึง่ท�ำให้เทศบำลต�ำบลสรุนำรเีช่ือโดย 
สุจริตว่ำ จะมกีำรออกประกำศของอธบิดกีรมปศสุตัว์ก�ำหนดเขต 
ท้องที่ตำมมำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้ำ  
พ.ศ. 2535 ครอบคลมุถึงพืน้ทีเ่ทศบำลต�ำบลสรุนำรด้ีวย เหมอืนเช่น 
ทีเ่คยปฏบัิตมิำในทกุๆ ปี ประกอบกบัเป็นเรือ่งทีอ่ยูใ่นอ�ำนำจ
หน้ำที่ของเทศบำลต�ำบลสุรนำรีในกำรป้องกันและระงับโรค
ตดิต่อตำมมำตรำ 50 (4) แห่งพระรำชบัญญัตเิทศบำล พ.ศ. 2496
 ดังนั้นจึงเห็นว่ำ แม้ในปี 2556 ยังไม่มีกำรประกำศ
ก�ำหนดเขตท้องที่ตำมมำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญัติ 
โรคพษิสุนัขบ้ำ พ.ศ. 2535 ครอบคลมุถึงพ้ืนทีเ่ทศบำลต�ำบล
สุรนำรก็ีตำม เทศบำลต�ำบลสรุนำรีกย่็อมด�ำเนนิกำรฉดีวคัซนี
และให้ยำคมุก�ำเนดิสตัว์ควบคมุ โดยไม่เรียกเกบ็ค่ำธรรมเนยีม
จำกเจ้ำของสัตว์ควบคุมได้ตำมอ�ำนำจหน้ำที่ของตนได้
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคต
 ปัญหำท่ีเกดิข้ึนแสดงให้เหน็ว่ำกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของ สตง. มีปัญหำควำมเข้ำใจในข้อกฎหมำย 
ผดิพลำด และขำดกำรพจิำรณำถึงรำยละเอียดในกำรบรหิำร
รำชกำรแผ่นดิน อีกทั้งหน่วยงำนที่จัดท�ำแผนยุทธศำสตร ์
ยงัขำดกำรพจิำรณำภำพรวมในกำรบรหิำรกฎหมำยด้วย จงึควรม ี
แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำทีเ่กดิขึน้ ดงัต่อไปนี้

 1. เพิม่การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 กำรตีควำมอ�ำนำจหน้ำที่ของ สตง. ในกรณีเรื่องวัคซีน
พษิสนุขับ้ำในครัง้นีแ้สดงให้เหน็ว่ำ สตง. มุ่งทีจ่ะตีควำมเฉพำะ
อ�ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยเฉพำะ (พระรำชบัญญัติโรคพิษ
สุนขับ้ำ พ.ศ. 2535) ก�ำหนดไว้เท่ำนัน้ ดงัจะเหน็ได้จำกกำร
ตคีวำมว่ำกำรฉีดวัคซนีป้องกนัโรคพิษสนัุขบ้ำเป็นอ�ำนำจของ
กรมปศุสัตว์ หำกจะให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด�ำเนินกำรจะต้องมีกำร
ออกประกำศของอธิบดกีรมปศุสตัว์ตำมกฎหมำยเท่ำนัน้ ไม่ได้
พจิำรณำถงึกรอบของกฎหมำยอืน่แต่อย่ำงใด ทัง้ทีใ่นกำรบริหำร
งำนท้องถิ่นจะต้องค�ำนึงถึงพระรำชบัญญัติก�ำหนดแผนและ 
ขัน้ตอนกำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. 2542 ซึง่ก�ำหนดแนวทำงให้รำชกำรส่วนกลำงถ่ำยโอน
ภำรกจิและหน้ำทีก่ำรให้บรกิำรสำธำรณสขุ (กำรฉดีวัคซนีป้องกัน
โรคพษิสุนัขบ้ำ) ทีพ่ืน้ทีต้่องท�ำเป็นประจ�ำไปให้ อปท. ด�ำเนนิกำร

แทนรำชกำรส่วนกลำง ซึง่สอดคล้องกับกฎหมำยจดัต้ัง อปท. 
(พระรำชบญัญติัเทศบำล พ.ศ. 2496) ทีก่�ำหนดหน้ำทีด่งักล่ำวไว้ 
เช่นกัน ดังนั้นตำมกฎหมำย อปท. จึงมีอ�ำนำจหน้ำที่ตำม
กฎหมำยในกำรด�ำเนินกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 
เช่นเดียวกับกรมปศสัุตว์
 นอกจำกนัน้กำรตคีวำมของ สตง. ในครัง้นีจ้ะต้องตคีวำม
ประกอบกับข้อเท็จจริงในภำรกิจ อ�ำนำจหน้ำที่ ตลอดจน 
ข้อจ�ำกดัในกำรด�ำเนนิกำรของหน่วยงำนภำครฐัตำมควำมเป็นจริง 
ด้วย ไม่ใช่พจิำรณำเฉพำะกฎหมำยเท่ำนัน้ กล่ำวคอื กรมปศสัุตว์
เป็นรำชกำรส่วนกลำง แม้จะมกีำรแบ่งส่วนรำชกำรไปยงัภูมภิำค
คอืปศสุตัว์จงัหวดัและปศสุตัว์อ�ำเภอกต็ำม11 แต่ยงัมข้ีอจ�ำกัด
ในกำรด�ำเนินกำรในกำรฉีดวัคซีนในระดับต�ำบลและหมู่บ้ำน
เนื่องจำกไม่มีบุคลำกรที่จะไปด�ำเนินกำรถึงยังหมู่บ้ำน ตรอก 
ซอก ซอยต่ำงๆ ทัว่ประเทศได้ ประกอบกบัมงีบประมำณในกำร
ด�ำเนินกำรที่จ�ำกัด ท�ำให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับกรมควบคุมโรค  
กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ จดัท�ำแผนยทุธศำสตร์กำรก�ำจัด 
โรคพิษสุนัขบ้ำให้หมดไปภำยในปี 256312 ร่วมกัน โดยแผน 
ดังกล่ำวเริม่ด�ำเนนิกำรมำต้ังแต่ปี 2552 ดังนัน้กำรด�ำเนนิกำร 
ของกรมปศุสัตว์จึงมีลักษณะเป็นกำรบูรณำกำรจุดแข็ง
ของแต่ละส่วนรำชกำรต่ำงๆ ตลอดจนขอควำมร่วมมือของ
หลำยส่วนรำชกำรในกำรด�ำเนินกำรให้บรรลุภำรกิจของรัฐ 
ในกำรป้องกันและแก้ไขโรคพษิสนุขับ้ำในพืน้ท่ีต่ำงๆ ทัว่ประเทศ  
โดยกรมปศุสัตว ์ ได ้ขอควำมร ่วมมือจำกกรมส ่งเสริม 
กำรปกครองท้องถิ่นในกำรประสำนงำนไปยังจังหวัดต่ำงๆ  
ในกำรด�ำเนินกำร ซึ่งก็ได้รับกำรร่วมมืออย่ำงดี 
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 2. การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 
ควรพจิารณากฎหมายอืน่ประกอบด้วย
 ในกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์กำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ให้หมดไปในปี 2563 หน่วยงำนที่ด�ำเนินกำรควรตรวจสอบ
ควำมชอบด้วยกฎหมำยของแผนยุทธศำสตร์เสมอ เพรำะจำก
หลกักฎหมำยปกครองทีว่่ำ “กำรกระท�ำทำงปกครองจะต้องชอบ
ด้วยกฎหมำย” กฎหมำยจงึเป็นทัง้ทีม่ำของอ�ำนำจและส่ิงทีจ่�ำกัด
อ�ำนำจของเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยปกครอง หลกักำรนีเ้ป็นกระบวนกำรให้
ฝ่ำยปกครองต้องอยูภ่ำยใต้บงัคบัของกฎหมำยมผีลท�ำให้เกิดกำร
คุม้ครองสิทธิเสรภีำพของประชำชนตำมมำ เพรำะหำกไม่มีหลกั
ดงักล่ำว องค์กรและเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐซ่ึงมอี�ำนำจตำมกฎหมำย
อำจใช้อ�ำนำจตำมอ�ำเภอใจ หรอืใช้อ�ำนำจในลกัษณะเกนิเลยต่อ
ควำมจ�ำเป็นซึง่กจ็ะก่อให้เกดิปัญหำกับประชำชนได้ เหตุกำรณ์น้ี 
จงึเป็นบทเรียนส�ำคัญให้หน่วยงำนทีจ่ะด�ำเนนิกำรจดัท�ำแผน
ยทุธศำสตร์ระดบัชำติต้องพจิำรณำว่ำ หำกต้องกำรให้ด�ำเนนิกำร
ตำมยทุธศำสตร์นีป้ระสบควำมส�ำเรจ็จะต้องใช้กฎหมำยใดบ้ำง 
มำสนับสนุนกำรด�ำเนินกำร และกฎหมำยที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
เพียงพอต่อกำรด�ำเนนิกำรให้แผนยทุธศำสตร์ส�ำเรจ็ลลุ่วงหรอืไม่
 เพื่อเป็นกำรยุติควำมยุ่งยำกในกำรตีควำมกฎหมำย 
กระทรวงมหำดไทยจึงได้ด�ำเนินกำรออกระเบียบกระทรวง
มหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัสวสัดภิำพสตัว์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 256213 สำระส�ำคญัของระเบยีบ
ดังกล่ำว ได้ให้อ�ำนำจเทศบำล และองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล 
(อบต.) อำจจัดสวัสดภิำพสตัว์ได้ตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม  
ไม่ว่ำจะเป็นกรณีกำรกักสัตว์หรือสร้ำงสถำนสงเครำะห์สัตว์ 
ดูแลสัตว์จนกว่ำเจ้ำของจะมำรับ หรืออำจขำยทอดตลำดสัตว์
กไ็ด้ ขณะเดยีวกนัระเบียบดงักล่ำว ยงัก�ำหนดให้ อปท. จะต้อง
จดัท�ำทะเบยีนสตัว์ในพืน้ทีร่บัผดิชอบให้เป็นปัจจบุนัตำมแบบที ่
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก�ำหนดด้วย หำก อปท.  
ขนำดเล็ก เช่น อบต. หรือเทศบำลใดเห็นว่ำหำกให้ อปท.  
ขนำดใหญ่กว่ำ เช่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.)  
ด�ำเนนิกำรจดัสวัสดภิำพสตัว์แทนจะเป็นประโยชน์แก่ประชำชน
ในท้องถิน่มำกกว่ำกส็ำมำรถร้องขอให้ อบจ. ในพ้ืนทีด่�ำเนนิกำร 
แทนได้ และในกำรบรหิำรจดักำรงบประมำณตำมระเบยีบนี้
ก�ำหนดให้ เทศบำล อบต. และ อบจ. สำมำรถเบกิค่ำใช้จ่ำย

ได้ตำมหลกัเกณฑ์ เช่น ค่ำก่อสร้ำงสถำนสงเครำะห์ ค่ำอำหำร  
ค่ำท�ำหมนั ค่ำเวชกรรม (เช่น ยำ วคัซนี) และค่ำตรวจวนิจิฉยั 
เป็นต้น ทัง้นี ้เทศบำล และ อบต. สำมำรถขอรบัเงนิอุดหนนุ
จำก อบจ. ในพืน้ทีข่องตนเพือ่ด�ำเนนิกำรตำมระเบียบนีไ้ด้ด้วย 
ดงันัน้ระเบยีบฉบบันีจ้ะช่วย อปท. ในกำรจดักำรโรคพษิสนุขับ้ำ 
ในพ้ืนทีร่บัผิดชอบของตนเองได้อย่ำงมีประสทิธภิำพมำกยิง่ข้ึน

สรุป 
 แม้ประเทศไทยจะมคีวำมพร้อมทัง้บุคลำกร ด้ำนสำธำรณสขุ  
ระบบยำและเวชภณัฑ์ แต่หำกเกดิปัญหำในแง่ของกำรตีควำม
อ�ำนำจหน้ำทีต่ำมกฎหมำยก็อำจท�ำให้เกิดปัญหำด้ำนสำธำรณสขุ
ตำมมำได้ สะท้อนให้เห็นถึงควำมส�ำคัญของกฎหมำยและ
นโยบำยของรฐัต่อเรือ่งกำรบรหิำรจดักำรงำนด้ำนสำธำรณสขุ
ของประเทศ ทั้งนี้ แผนยุทธศำสตร์กำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ให้หมดไปภำยในปี 2563 ทีก่รมปศสัุตว์และเทศบำลสรุนำรใีช้
เป็นกรอบในกำรด�ำเนนิกำรนัน้ เริม่ด�ำเนนิกำรมำต้ังแต่ปี 2552 
ก่อนที่ สตง. จะเข้ำตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (สตง.
เข้ำตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2556) และในควำม
เป็นจริงมีกำรส่ังกำรทำงนโยบำยจำกจังหวัดและหน่วยงำน 
ส่วนกลำงในกำรด�ำเนินงำนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำมำตลอด
หลำยปี จำกปัญหำทีเ่กิดขึน้แสดงให้เห็นว่ำกำรตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณของ สตง. มปัีญหำควำมเข้ำใจในข้อกฎหมำย
ผดิพลำด และขำดกำรพจิำรณำถงึรำยละเอยีดในกำรบรหิำร
รำชกำรแผ่นดนิ อกีทัง้หน่วยงำนทีจ่ดัท�ำแผนยทุธศำสตร์ยงัขำด
กำรพิจำรณำภำพรวมในกำรบรหิำรกฎหมำยด้วย ในกำรบรหิำร
งำนท้องถิ่นจะต้องค�ำนึงถึงพระรำชบัญญัติก�ำหนดแผนและ 
ขัน้ตอนกำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. 2542 ซ่ึงก�ำหนดแนวทำงให้รำชกำรส่วนกลำงถ่ำยโอน
ภำรกิจและหน้ำทีท่ีเ่ป็นบริกำรสำธำรณสุขด้วย อีกทัง้ ในกำร
จัดท�ำแผนยุทธศำสตร์กำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำให้หมดไปใน 
ปี 2563 ควรพจิำรณำด้วยว่ำหำกต้องกำรให้ด�ำเนนิกำรตำม
ยทุธศำสตร์นีป้ระสบควำมส�ำเรจ็จะต้องใช้กฎหมำยใดบ้ำงมำ 
สนบัสนนุกำรด�ำเนนิกำร และกฎหมำยทีม่อียูใ่นปัจจบุนัเพยีงพอ
ต่อกำรด�ำเนนิกำรให้แผนยทุธศำสตร์ส�ำเรจ็ลุล่วงหรอืไม่
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