รายการ ร้อยเรื่อง…เมืองไทย
สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา & คณะอนุกรรมการฝ่ายข้อมูล
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๐๖๐
เรื่อง
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เรียบเรียง นางสาวศรันยา สีมา นิติกรชานาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ ๑ สานักวิชาการ
ออกอากาศ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
การดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสัตว์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์
เพื่ อเป็ น สั ตว์เลี้ ยงในบ้ าน เพื่อการบริโภค หรือเพื่อเป็นพาหนะ ซึ่งโรคที่เกิดขึ้นในสั ตว์นั้น บางประเภทมี ความ
ร้ายแรงติดต่อถ่ายทอดมาสู่คนและเป็นอันตรายทาให้เสียชีวิตได้ เช่น โปรตีนพริออนที่ก่อให้เกิดโรควัวบ้า โรคหวัดนก
และโรคแอนแทรกซ์ เป็นต้น จึงต้องมีการนาเชื้อจุลินทรีย์และสารชีวภาพที่ก่อให้เกิดโรคมาทาการศึกษาวิจัยใน
ห้องทดลอง เพื่อหาวิธีการป้องกันหรือรักษาโรค ซึ่งอาจมีการนาเข้า เชื้อโรคมาจากต่างประเทศด้วย ด้วยเหตุนี้จึง
จาเป็นที่จะต้องมีกฎหมายกาหนดมาตรการควบคุมการผลิต ครอบครอง นาเข้า ส่งออก และนาผ่านเชื้อโรคและ
พิ ษ จากสั ต ว์ ใ นประเทศไทย เพื่ อ มิ ใ ห้ เชื้ อ โรคและพิ ษ จากสั ต ว์ แ พร่ ก ระจายสู่ ส าธารณะและถู ก น าไปใช้
ผิดวัตถุประสงค์
กฎหมายเกี่ ย วกั บ เชื้ อ โรคและพิ ษ จากสั ตว์ถู กตราขึ้ น เป็ น ครั้งแรกเมื่ อ ปี ๒๔๗๕ ต่ อมาได้มี การตรา
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ยกเลิกกฎหมายฉบับเดิม มีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายเมื่อ
ปี ๒๕๔๔ และใช้ บั งคั บ เรื่ อ ยมาโดยไม่ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม อี ก ท าให้ บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกได้เผชิญกับการระบาดของโรคที่มีสาเหตุทั้งจากเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่และสายพันธุ์เก่า
นอกจากนี้การพัฒ นาเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทาให้มีการนาเชื้อโรคและพิษจากสั ตว์ไปใช้ในทางที่เป็น
ประโยชน์ หรืออาจนาไปใช้ในทางที่เป็ น อันตรายต่อสาธารณชน อีกทั้งไม่ มีข้อกาหนดในการกากับดูแลการใช้
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ส าหรับ หน่ วยงานของรัฐ ที่รัดกุมเพียงพอ ดังนั้น เพื่ อแก้ไขปัญ หาดังกล่ าวรัฐบาลซึ่งมี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้เสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์เข้าสู่การ
พิ จ ารณาของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ซึ่ ง ร่ า งกฎหมายดั ง กล่ า วได้ ป ระกาศใช้ เป็ น กฎหมายแล้ ว ได้ แ ก่
พระราชบั ญ ญั ติ เชื้ อ โรคและพิ ษ จากสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙
เป็นต้นมา
สาระสาคัญของพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีดังนี้
๑. ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และพระราชบัญญัติเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
๒. กาหนดบทนิยามของคาต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น
๓. กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคาแนะนาของคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษ
จากสัตว์ มีอานาจประกาศกาหนดรายการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ที่ประสงค์จะควบคุม ลักษณะของสถานที่ผลิต

๒
หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสารกากับ ฉลาก ภาชนะบรรจุ จานว น
ปริมาณ ระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพของการผลิต นาเข้า ส่งออก ขาย นาผ่าน หรือมีไว้ในครอบครอง
ตลอดจนกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการศึกษาวิจัยเพื่อควบคุมโรค การป้องกันโรค การบาบัดโรค
การประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ การขนส่ง การทาลาย การส่งมอบ
การทาให้สิ้นสภาพเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ การแจ้งคาสั่งพักใช้และเพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต
พนักงานเจ้าหน้าที่ และรายงานประจาปี
๔. กาหนดให้มีคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และ
มีกรรมการอื่น ซึ่งมาจากผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนสภาวิช าชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่
เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ให้คาแนะนาหรือความเห็นแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขใน
การจัดทานโยบายและมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยและป้องกันอันตรายต่อสาธารณชนที่เกิดจากเชื้อโรคและ
พิษจากสั ตว์ ออกประกาศเพื่อปฏิบั ติการตามพระราชบัญญั ตินี้ กาหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบปรับ และ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด หรือทีค่ ณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
๕. กาหนดแบ่งเชื้อโรคออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงน้อยหรืออันตรายน้อย เชื้อโรคที่มี
ความเสี่ยงปานกลางหรืออันตรายปานกลาง เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงสูงหรืออันตรายสูง และเชื้อโรคที่มีความเสี่ยง
สูงมากหรืออันตรายสูงมาก
๖. กาหนดแบ่งพิษจากสัตว์ออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ พิษจากสัตว์ที่ทาให้เกิดภาวะที่ ร่างกายทางานได้
ไม่เป็นปกติในระดับที่ไม่ร้ายแรงและมีวิธีรักษาที่ได้ผล พิษจากสัตว์ที่ทาให้เกิดภาวะที่ร่างกายทางานได้ไม่เป็นปกติ
ในระดับที่ร้ายแรงและมีวิธีรักษาที่ได้ผล และพิษจากสัตว์ที่ทาให้เกิดภาวะที่ร่างกายทางานได้ไม่เป็นปกติในระดับที่
ร้ายแรงและยังไม่มีวิธีรักษาที่ได้ผล
๗. กาหนดให้ มีความรับผิดในทางแพ่งโดยให้มีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายอันเกิดจาก
การผลิต นาเข้า ส่งออก ขาย นาผ่าน มีไว้ในครอบครอง หรือการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ และ
หลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
๘. แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับปัจจุบัน
การประกาศใช้พ ระราชบั ญ ญั ติเชื้อ โรคและพิ ษ จากสั ตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ท าให้ ประชาชนได้ รับ การ
คุ้มครองความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับ เชื้อโรคและพิษจาก
สั ต ว์ ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากมี ก ารก าหนดมาตรการควบคุ ม ที่ รัด กุ ม มากขึ้ น อี ก ทั้ งยั ง ช่ ว ยสร้ างความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่
นานาประเทศด้วยว่า ประเทศไทยให้ความสาคัญอย่างมากในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ตลอดจนการ
นาเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ไปใช้ในทางที่เป็นอันตรายต่อประชาชนด้วย
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