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ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศในประเทศไทย 
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บทคัดยอ 
  บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนการปรับใชกฎอนามัยระหวางประเทศ สําหรับการ

ควบคมุและปองกันภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศในประเทศไทย กฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 

2548 ถือเปนขอตกลงทางกฎหมายระหวางประเทศ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปกปองสุขภาพอนามัยของ

ประชากรโลก โดยมีประเทศทั้งเปนรัฐสมาชิกและไมไดเปนสมาชิกขององคการอนามัยโลกที่ไดใหการรับรองและ

นํามาปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 มีไวเพ่ือการปองกัน ปกปอง คุมครอง ควบคุม

การแพรกระจายของโรคติดตอระหวางประเทศ โดยหลีกเลี่ยง การรบกวนการติดตอและการคาระหวางประเทศโดยไม

จําเปน และไดกําหนดใหประเทศท่ีใหการรับรองในการนําเอากฎอนามัยฯ มาปฏิบัติตาม ตองมีการพัฒนา

สมรรถนะดานสาธารณสุขตั้งแตระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะในระดับของชอง

ทางเขาออกระหวางประเทศ ทั้งสมรรถนะในสภาวะปกติและสมรรถนะท่ีจําเปนเพ่ือการตอบโตหรือจัดการกับ

เหตุการณท่ีอาจเปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ โดยประเทศไทยไดใหการยอมรับและปฏิบัติ

ตามกฎอนามัยฯ มาตั้งแต พ.ศ. 2550 เปนตนมา และไดปรับใชกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 เพื่อ

ควบคุม ปองกัน ตลอดจนการเฝาระวังเหตุการณที่อาจกอใหเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ

หลายเหตุการณ อาทิ เชน การควบคุมการแพรกระจายของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 การเฝาระวังการ

เกิดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา การเฝาระวังผูเดินทางท่ีมาจากพื้นที่การระบาดของโรคทางเดินหายใจจากภูมิภาค

ตะวันออกกลาง เปนตน  แตการปรับใชกฎอนามัยระหวางประเทศเพ่ือจัดการกับเหตุการณดานสาธารณสุขหรือ

เหตุการณที่เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัยของประชาชนของไทยนั้น มีความชัดเจนและเปนรูปธรรมเฉพาะการจัดการ

กับเหตุการณที่เกิดโรคระบาดหรือโรคติดเชื้อเพียงเทานั้น ขอเสนอแนะจากการทบทวนจากหนวยงานดาน

สาธารณสุขและหนวยงานภาคเีครือขายที่เกี่ยวของตางๆ ของไทย ควรมีการหารอืเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนงาน

รองรับเพ่ือจัดการกับสาเหตุท่ีอาจกอใหเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่ครอบคลุมในทุกดาน ทั้งในดานของ

โรคระบาด การเกิดอุบัติ ภัย ตลอดจนเหตุการณความรุนแรงท่ีมาจากสารเคมี อาวุธชีวภาพ และสาร
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International Health Regulation 2005 and Public Health Emergency 

of International Concern Prevention and Control in Thailand 
 

Narinthip Chaipromkhieo* 

Abstract 
  This study aimed to review the implementation of International Health 

Regulation for a prevention and control the public health emergency of international 

concern. The International Health Regulation 2005 is a legal agreement and has purposes to 

prevent, protect against, control and provide a public health response to the international 

spread of disease in ways that are commensurate with and restricted to public health risk, 

and which avoid unnecessary interference with international traffic and trade. The state 

parties have to develop certain minimum core public health capacities; a) core capacities 

requirements for coordination, communication of event information and adoption measures. 

And b) core capacities for responding to events that may constitute the public health 

emergency of international concern. Thailand have accepted the IHR 2005 since 2007 and 

applied the IHR 2005 for prevention and control and surveillance public health incidence 

such as; control of the spread of influenza 2009, Ebola virus infectious disease surveillance 

and Middle East respiratory syndrome surveillance. However, Thailand implementation IHR 

2005 focusing on the infectious disease only. This article has a recommendation for public 

health agencies and relevant agencies for developing public health plan under the IHR 2005 

and managing public health incidence to cover up the health threat from chemicals, 

radioactivity or biological weapons. 
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บทนํา 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อนับวาเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญอยางหนึ่ง 

เนื่องจากการแพรกระจายของโรคติดเชื้อตางๆ ในปจจุบันสามารถเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วและ

บอยครั้งจะสังเกตเห็นไดวา มีผูเสียชีวิตจากปญหาโรคติดเชื้อดังกลาวเปนจํานวนมาก สาเหตุที่ทํา

ใหโรคติดเชื้อแพรกระจายไดอยางรวดเร็วนั้น เหตุผลหนึ่งมาจากการที่สังคมโลกเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไป การเดินทางขามประเทศไดกลายเปนเรื่องสะดวกสบายในปจจุบัน ความ

เจริญกาวหนาดานการคมนาคมขนสงที่พัฒนาขึ้นในทุกวันนี้ไมเพียงแตเปนประโยชนตอการดํารง

ชีวิตประจําวันของประชากรโลกเทานั้น แตยังสงผลกระทบดานลบที่แฝงตัวมากับความเจริญดังกลาว 

นั่นคือ การแพรกระจายของโรคติดตอหรือโรคติดเชื้อตางๆ ซึ่งกระทบตอสถานะทางสุขภาพของ

ประชากรโลกอยางมาก องคการอนามัยโลกในฐานะองคการระหวางประเทศหลักในการ

ดําเนินงานทางสาธารณสุขระดับสากล ไดเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงมีการผลักดันใหมี

กฎหมายระหวางประเทศข้ึนมาในรูปแบบของขอตกลงหรือขอมติที่เรียกวา “กฎอนามัยระหวาง

ประเทศ (International Regulation: IHR)” เพื่อใหรัฐสมาชิกทั่วโลกปฏิบัติตาม (WHO, 2015) 

กฎอนามัยระหวางประเทศ (International Health Regulation) เปนขอบังคับที่

จัดทําขึ้นโดยองคการอนามัยโลก กฎอนามัยฯ ที่บังคับใชอยูในปจจุบันถือเปนฉบับที่สองที่ไดมี

การบังคับใช กฎอนามัยฯ ฉบับแรกไดบังคับใชในปคริสตศักราช 1969 ซึ่งตรงกับปพุทธศักราช 

2512 ของไทย สําหรับกฎอนามัยฯ ฉบับที่สองไดรับมติจากที่ประชุมสมัชชาใหญขององคการ

อนามัยโลก เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2548 มีผลบังคับใชกับรัฐสมาชกิในวันที่ 15 มิถุนายน 2550 

ประเทศไทยไดใหการรับรองและดําเนินการตามกฎอนามัยระหวางประเทศทั้งสองฉบับ และได

อนุวัติการกฎหมายภายในประเทศเพ่ือดําเนินการตามกฎอนามัยฯ ดังกลาว ในรูปของ

พระราชบัญญัติตางๆ เชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติตรวจคน

เขาเมือง พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523  และพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 

2558 ตลอดจนการออกกฎระเบียบของหนวยงานที่เก่ียวของตางๆ อีกดวย (สํานักระบาดวิทยา 

กระทรวงสาธารณสุข; 2551) 

ตามธรรมนูญกอตั้งองคการอนามัยโลก ไดใหอํานาจแกสมัชชาใหญอนามัยโลกในการ

ออกขอบังคับที่เอ้ือตอการดําเนินงาน โดยขอบังคับที่ผานการลงมติรับรองจากที่ประชุมสมัชชา

อนามัยโลกแลวจะมีผลตอรัฐสมาชิกทันที โดยที่รัฐสมาชิกไมตองแสดงเจตนาหรือใหคํารับรองที่

ชัดแจงแตอยางใด ทั้ งนี้ตามกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 ไดกําหนดไววาการ
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ดําเนินการใหเปนไปตามกฎอนามัยระหวางประเทศนั้น รัฐสมาชิกตองกําหนดชองทางเขาออก

ประเทศที่จะพัฒนา สรางความเขมแข็ง และรักษาสมรรถนะในการตรวจจับ ประเมิน แจงความ 

และรายงานเหตุการณตามที่กําหนดไวในกฎอนามัยฯ ภายใน 5 ป นับตั้งแตกฎอนามัยฯ นี้มีผล

บังคับใช หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว รัฐสมาชิกไมมีการตั้งขอสงวนหรือแสดงเจตนาปฏิเสธ

ใดๆ จะถือวารัฐสมาชิกนั้นใหการยอมรับและปฏิบัติตามกฎอนามัยระหวางประเทศโดยสมัครใจ 

(WHO; 2006) 

รัฐสมาชิกขององคการอนามัยโลกที่ใหการยอมรับและปฏิบัติตามกฎอนามัยระหวาง

ประเทศ พ.ศ. 2548 ไดนํากฎอนามัยฯ ฉบับนี้มาปรับใชเพื่อจัดการกับเหตุการณทางการแพทย

และสาธารณสุขทั้งในสภาวะปกติและเหตุการณที่อาจกอใหเกิดปญหาลุกลามขามประเทศ หรือที่

เรียกวา “ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ” นั่นเอง การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ทบทวนการปรับใชกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 เพ่ือการควบคุมและปองกันภาวะ

ฉกุเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศของประเทศไทย บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนการ

ปรับใชกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 สําหรับการควบคุมและปองกันภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขระหวางประเทศของประเทศไทย  

 

บทวิเคราะห 

1. กฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548  

เจตนารมณหลักของกฎอนามัยระหวางประเทศ ((International Health Regulation 

2005) จัดทําขึ้นเพ่ือปองกัน ปกปอง คุมครอง ควบคุมการแพรกระจายของโรคติดตอระหวาง

ประเทศ โดยมิใหมีอุปสรรคตอการเจรจาอยางใดๆ และการคาระหวางประเทศ หรืออาจกลาวได

วากฎอนามัยระหวางประเทศมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันการแพรกระจายของโรค และการควบคุม

โรคที่อาจเกิดจากภัยสุขภาพและการเดินทางขามประเทศของประชากรโลกนั่นเอง โดยโรคและ

ภัยสุขภาพที่เกิดจากผลกระทบของการเดินทางขามประเทศนี้มิไดจํากัดความหมายไวเพียงแคโรค

ที่มาจากเชื้อโรคเทานั้น แตยังหมายรวมถึงภัยคุกคามทางสุขภาพที่มาจากสารเคมีหรือสาร

กัมมันตภาพรังสีอีกดวย ทั้งนี้การดําเนินการตามกฎอนามัยฯ ตองคงไวซึ่งหลักการดานสิทธิมนุษยชน

และเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ละเวนการปฏิบัติอันจะเปนการละเมิดสิทธิเสรภีาพขั้นพ้ืนฐานของ

บุคคล และสอดคลองกับอํานาจอธิปไตยของประเทศสมาชิก (สํานักโรคติดตอทั่วไป กระทรวง

สาธารณสุข 2553) 
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สําหรับผลทางกฎหมายของกฎอนามัยระหวางประเทศ นอกจากจะมีผลตอรัฐสมาชิก

ขององคการอนามัยโลกแลว ยังมีผลตอประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกขององคการอนามัยโลก หากวารัฐ

หรือประเทศนั้นยอมรับหลักการตามที่กําหนดไวในกฎอนามัยระหวางประเทศ รายละเอียดดังนี้ 

1. ผลทางกฎหมายภายใน (Domestic legislation) ตอรัฐสมาชิก กฎอนามัยระหวาง

ประเทศยอมมีผลทางกฎหมายตอรัฐสมาชิกทันทีที่รัฐสมาชิกไดรับการแจงถึงการรับรองกฎอนามัยฯ จาก

สมัชชาอนามัยโลก โดยที่รัฐสมาชิกไมจําเปนตองแสดงเจตนายอมรับโดยชัดแจงแตอยางใด (Delon PJ, 

1975) ซึ่งเปนไปตามเขตอํานาจขององคการอนามัยโลกที่อยูภายใตธรรมนูญกอตั้งองคการอนามัยโลก 

Article 22 (WHO, 2006) แตสําหรับรัฐสมาชิกที่ไมพรอมปฏิบัติตามกฎอนามัยระหวางประเทศ 

จะตองแสดงเจตนาปฏิเสธหรือตั้งขอสงวนอยางชัดเจนและแจงตอผูอํานวยการใหญองคการ

อนามัยโลกภายในระยะเวลาที่กําหนด (ภัทรวรินทร บุญชู, 2555) หากพนระยะเวลาที่กําหนด

แลวเจตนาเพื่อปฏิเสธ หรือการตั้งขอสงวนตางๆ จะไมมีผลแตอยางใด 

2. ผลทางกฎหมายตอรัฐสมาชิกใหมขององคการอนามัยโลก สําหรับประเทศใด

ที่เขาเปนสมาชิกขององคการอนามัยโลก ภายหลังจากที่สมัชชาอนามัยโลกใหการยอมรับกฎ

อนามัยระหวางประเทศแลว หากรัฐสมาชิกใหมไมแสดงเจตนาปฏิเสธหรือตั้งขอสงวนตอการปฏิบัติตาม

ภายในระยะเวลาที่กําหนด กฎอนามัยระหวางประเทศก็จะมีผลทางกฎหมายตอรัฐสมาชิกใหม

ทันทีหลังจากที่เขาเปนสมาชิก 

3. ผลทางกฎหมายตอประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกขององคการอนามัยโลก สําหรับ

ประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกขององคการอนามัยโลก แตเปนประเทศที่มีสวนรวมตอการปฏิบัติตาม

ขอตกลงสุขาภิบาลระหวางประเทศ หรือกฎหมายระหวางประเทศอื่นๆ ที่ปรากฏใน Article 58 

ของกฎอนามัยระหวางประเทศฉบับปจจุบัน อาทิ อนุสัญญาวาดวยสุขาภิบาลระหวางประเทศ 

พ.ศ. 2469 อนุสัญญาวาดวยสุขาภิบาลระหวางประเทศสําหรับทาอากาศยาน พ.ศ. 2476 ขอตกลง

ระหวางประเทศวาดวยการออกใบตรวจโรคแกเรือเดินทะเล พ.ศ. 2477 ขอตกลงระหวาง

ประเทศวาดวยการเขาเมืองกับการออกใบตรวจโรคแกเรือเดินทะเล พ.ศ. 2477 อนุสัญญาวาดวย

สุขาภิบาลระหวางประเทศ พ.ศ. 2487 แกไขเพ่ิมเติมจากอนุสัญญาสุขาภิบาลระหวางประเทศ พ.ศ. 

2469 อนุสัญญาวาดวยการสุขาภิบาลระหวางประเทศสําหรับทาอากาศยาน พ.ศ. 2487 ฯลฯ หรือเปน

ประเทศที่ผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลกไดแจงใหทราบถึงการรับรองกฎอนามัยฯ ฉบับนี้  ก็จะ

มีผลทางกฎหมายตอประเทศเหลานั้นเชนเดียวกับรัฐสมาชิกขององคการอนามัยโลก (เพิ่งอาง 

ภัทรวรินทร บุญชู) 
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กลไกในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎอนามัยระหวางประเทศ เมื่อองคการอนามัย

โลกไดสรางขอมติขึ้นมาก็มีความจําเปนตองมีกลไกในการบังคับการ ใหเปนไปตามขอมติที่สราง

ขึ้น โดยการจัดตั้งกลไกถาวรในการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหวางประเทศ ทั้ง

มาตรการเก่ียวกับการตอบสนองดานสุขภาพ มาตรการดานสาธารณสุข มาตรการเก่ียวกับการ

แสดงเอกสารสุขภาพและการออกคําแนะนํา โดยองคการอนามัยโลกไดจัดตั้งหนวยงานเพ่ือทํา

หนาที่ในการกํากับใหเกิดการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎอนามัยระหวางประเทศ หลายหนวยงาน

ดวยกัน อาทิ คณะกรรมการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Committee) คณะกรรมการทบทวนทางวิชาการ 

(Review Committee) ผูประสานงานกฎอนามัยระดับชาติ ผูประสานงานกฎอนามัยขององคการ

อนามัยโลก หนวยเฝาระวังและตอบโตทางสาธารณสุข เปนตน 

คณะกรรมการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Committee) ทํ าหน าที่ ให ความเห็นแก

ผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก ในการพิจารณาตัดสินวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุขระหวางประเทศหรือไม  ตลอดจนใหคําแนะนําเพื่อการยกเลิกภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข รวมไปถึงการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือตอบโตภาวะฉุกเฉินดังกลาว โดยการประกาศ 

ยกเลิก การออกคําแนะนํา และการยกเลิกคําแนะนํา จะเริ่มตนจากการประชุมของคณะกรรมการ

ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลกจะเปนผูจัดเตรียมวาระการประชุม ขอมูล

ขาวสารที่เกี่ยวของกับเหตุการณที่เกิดขึ้นที่ไดรับจากประเทศสมาชิก  

คณะกรรมการชุดที่สองคือ คณะกรรมการทบทวนทางวิชาการ  (Review 

Committee) เพ่ือใหคําแนะนําดานวิชาการตางๆ อันเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎอนามัยฯ 

ตลอดจนทบทวนตัวบทของกฎอนามัยฯ เพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน                                                                                                            

จุดประสานงานกฎอนามัยระดับชาติ (National IHR Focal Point) เปนกลไกการ

ดําเนินงานสําหรับรัฐสมาชิกใหเปนไปตามกฎอนามัยระหวางประเทศ โดยรัฐสมาชิกตองจัดใหมีขึ้น 

เพ่ือทําหนาที่ติดตอประสานงานกับจุดประสานงานกฎอนามัยขององคการอนามัยโลก แจงขอมูล

ขาวสารตลอดจนเผยแพรขอมูลขาวสารไปยังภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของภายในประเทศ พรอมกันนี้ได

กําหนดใหประเทศสมาชิกดําเนินการเฝาระวังทางดานสาธารณสุข โดยประเทศสมาชิกที่ปฏิบัติตาม

กฎอนามัยฯ  นี้  ต องแจงตอองคการอนามัยโลกภายใน  24 ชั่ วโมงเมื่ อมีผู ป วยเกิด ข้ึน

ภายในประเทศแมเพียงรายเดียวดวยโรคดังตอไปนี้ ไขทรพิษ โปลิโอ ซารส (SARS) และไขหวัด

ใหญในคนที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุใหม ตลอดจนการระบาดของโรค ที่อาจสงผลกระทบใหเกิดการ
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แพรกระจายในวงกวางที่จะนําไปสูการระบาดขามประเทศ จนเปนเหตุใหเกิดภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขระหวางประเทศนั้น กฎอนามัยระหวางประเทศฉบับนี้ไดกําหนดใหประเทศสมาชิก

ประเมินสถานการณ และจัดทําแผนตอบโตสําหรบัเหตุการณดังกลาว โดยไดกําหนดไวในสวนที่ 2 

ขอมูลขาวสารและการดําเนินการดานสาธารณสุข มาตรา 5 ถึง มาตรา 24 แหงกฎอนามัยฯ ซึ่งประเทศ

สมาชิกตองแจงและสงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับเหตุการณทุกเหตุการณ ที่อาจทําใหเกิดภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุขระหวางประเทศ พรอมทั้งมาตรการในการตอบโตกับเหตุการณดังกลาว ซึ่งในทาง

ปฏิบัติประเทศสมาชิกตองรายงานตอองคการอนามัยโลกภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากตรวจพบวามี

ความเสี่ยงดานสาธารณสุขที่อาจเปนสาเหตุของโรคที่แพรกระจายระหวางประเทศ ที่ตรวจจับไดจาก

การเดินทาง การสงออก และการนําเขาสินคาระหวางประเทศ ไดแก ผูปวย พาหะนําโรค หรือ

สินคาที่ไดรับการปนเปอน (สํานักโรคติดตอทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข 2553) 

 

2. สมรรถนะหลักสําหรับประเทศสมาชิกตามขอกําหนดของกฎอนามัยระหวาง

ประเทศ พ.ศ. 2548  

 กฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 ไดใหความสําคัญตอการควบคุมและปองกัน

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ โดยไดกําหนดใหประเทศสมาชิกพัฒนาสมรรถนะหลัก  (Core 

capacity under IHR 2005 for state parties) ซึ่งประกอบดวย การเฝาระวัง การรายงาน การแจง

เหตุ การตรวจสอบ การตอบสนอง และกิจกรรมความรวมมือที่เก่ียวของตางๆ ซึ่งกําหนดใหมีการ

พัฒนาสมรรถนะหลักตั้งแตหนวยงานสาธารณสขุระดับชาติจนถึงระดับชุมชน ตลอดจนการพัฒนา

สมรรถนะหลักของชองทางเขาออกประเทศ ไดแก ทาอากาศยาน ทาเรือ และชองผานแดนทางบก ทั้ง

สมรรถนะที่จําเปนตองมีตลอดเวลา และสมรรถนะที่ตองมี เพื่อตอบสนองตอเหตุการณที่อาจเปน

สาเหตุของภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ ดังนี้ (สํานักโรคติดตอทั่วไป กระทรวง

สาธารณสุข, 2553) 

1. สมรรถนะที่จําเปนตองมีตลอดเวลา (At all time) ประกอบดวย 

1) จัดใหมีการเขาถึงบริการดานการแพทยที่ เหมาะสม รวมทั้ งบริการตรวจ

วินิจฉัยโรค บริการประเมินและดูแลรักษาผูเดินทางที่เจ็บปวย ตลอดจนมีเจาหนาที่ วัสดุ ครุภัณฑ 

เวชภัณฑและสถานที่อยางเพียงพอ 

2) จัดใหมีการเขาถึงวัสดุอุปกรณ บุคลากร และยานพาหนะเพื่อการขนสงผู

เดินทางที่เจ็บปวยไปยังสถานบริการดานการแพทย 
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3) จัดใหมีบุคลากรที่ผานการอบรมดานการตรวจยานพาหนะปฏิบัติงาน ณ ชอง

ทางเขาออกประเทศ 

4) สรางความมั่นใจดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับผูเดินทาง ไดแก การบริการ

น้ําบริโภค รานจําหนายอาหาร ครัวการบิน หองน้ําสาธารณะ การบริการกําจัดขยะและน้าํเสีย และการ

จัดการความเสี่ยงดานอื่นๆ โดยจัดใหมีการตรวจตราอยางเปนระบบและเหมาะสม 

5) จัดใหมีการปฏิบัติงานและฝกอบรมเจาหนาที่ในการควบคุมพาหะนําโรคและ

แหลงรังโรค ภายในชองทางเขาออกประเทศและบริเวณใกลเคยีง 

2. สมรรถนะที่จําเปนตองมีเพื่อตอบสนองตอเหตุการณที่อาจเปนสาเหตุของภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุขระหวางประเทศ ไดแก 

1) จัดใหมีการตอบสนองภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขดวยการจัดทําแผนเตรียมความพรอม

เพื่อแกไขภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขหากเกิดขึ้น และมีวิธีการทําใหแผนดังกลาวเกิดความย่ังยืน รวมทั้งมี

การเสนอชื่อผูประสานงานและจุดติดตอสื่อสารตางๆ  ณ ชองทางเขาออกประเทศ  

2) จัดใหมีการประเมินและดูแลรักษาผูเดินทางหรือสัตวที่มาจากพื้นที่เขตติดโรค

หรือไดรับผลกระทบ โดยจัดใหมีการประสานกับสถานบริการทางการแพทยและ/หรือสัตวแพทยใน

พื้นที่ เพื่อการแยกกัก การรกัษาพยาบาล และบริการอื่นๆ ที่จําเปน 

3) จัดใหมีพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการสัมภาษณบุคคลที่ตองสงสัยหรือไดรับ

ผลกระทบ โดยเปนพื้นที่ที่แยกจากผูโดยสารอ่ืนอยางชัดเจน 

4) จัดใหมีการประเมินผูเดินทางที่ตองสงสัยและหากจําเปนอาจดําเนินการกักกันใน

สถานที่ที่อยูหางจากชองทางเขาออกประเทศ 

5) ดําเนินมาตรการตาง  ๆตามคําแนะนําในการกําจัดแมลง การกําจัดหนู การทําลายเชื้อ 

การขจัดการปนเปอนหรือการจัดการกับกระเปาเดินทาง สินคาบรรทุก ตูบรรทุกสินคา ยานพาหนะสินคา 

หรือพัสดุไปรษณียภัณฑตามความเหมาะสม โดยตองมีการจัดเตรียมอุปกรณเพื่อการจัดการนี้ไว

โดยเฉพาะ 

6) ดําเนินการควบคุม ณ จุดขาเขาและจุดขาออกสําหรบัผูเดินทางขาเขาและขา

ออก 

7) จัดใหมีการเขาถึงเครื่องมืออุปกรณที่กําหนดไวเปนพิเศษ และฝกอบรมบุคลากร

สําหรับการใชอุปกรณปองกันตัวที่เหมาะสม สําหรับการเคลื่อนยายผูเดินทางที่อาจติดเชื้อหรือ

ไดรับการปนเปอน 



วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข  ปท่ี 3 ฉบับท่ี 3 กันยายน  – ธันวาคม 2560 

 

 

367 

 

 โดยองคการอนามัยโลกได กําหนดกรอบการประเมินสมรรถนะหลักที่ตองมี เพื่อ

ตอบสนองตอเหตุการณที่อาจเปนสาเหตุของภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ อยูใน

รูปแบบของคูมือการประเมินตนเอง การพัฒนาสมรรถนะหลักของชองทางเขาออกประเทศ ทา

อากาศยาน ทาเรือ และพรมแดนทางบกอีกดวย (กลุมโรคติดตอระหวางประเทศ สํานักโรคติดตอ

ทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข 2559) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 เครื่องมือชวยตัดสินใจในการประเมินและแจงเหตุการณที่อาจเปนสาเหตุของภาวะฉุกเฉิน 

         ทางสาธารณสุข 

ที่มา: สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. กฎอนามัยระหวางประเทศ  

       พ.ศ. 2548 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2). ภาคผนวก 2: 111. 
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3. การดําเนินงานควบคุมปองกันภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ

ตามกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548  

ปจจุบันมีจํานวนประเทศท่ีใหการรับรองและปฏิบัติตามกฎอนามัยระหวางประเทศ 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 จํานวนมากกวา 194 ประเทศ โดยประเทศที่ปฏิบัติตามกฎอนามัยฯ ไดดําเนินการ

เฝาระวังและปองกันเหตุการณที่จัดเปน ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ อาจมีรูปแบบ

และมาตรการแตกตางกันไปตามบริบท สถานการณความรุนแรง ตลอดจนกฎหมายหรือนโยบาย

ดานสุขภาพของแตละประเทศ แตยังคงไวซึ่งหลักการตามที่กําหนดไวในกฎอนามัยฯ และแตละ

ประเทศจะใชเครื่องมือประกอบการตัดสินใจวา เหตุการณดานสาธารณสุขที่เกิดขึ้นนั้นเปนภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขหรือไม โดยภาคผนวก 2 แหงกฎอนามัยฯ  มีรายละเอียดดังแผนภูมิที่ 1  

(สํานักโรคติดตอทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข 2553) ตามเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ เพื่อ

พิจารณาวาเหตุการณใดเขาขายเปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ หรือภาคผนวก 

2 แหงกฎอนามัยฯ นี้ ไดแบงกลุมโรคหรือภัยคุกคามทางสุขภาพออกเปน 3 กลุม คือ กลุมแรก

หมายถึงโรคที่มีผูปวยแมเพียง 1 ราย เชน ไขทรพิษ ไขหวัดใหญในคนสายพันธุใหม หรือซารส หากมี

การตรวจพบผูปวยดวยโรคในกลุมนี้  รัฐสมาชิกจะตองแจงตอองคการอนามัยโลกภายใน 24 ชั่วโมง

หลังจากตรวจพบ กลุมที่สองและสามคือกลุมโรค ที่มีแนวโนมแพรระบาดขามประเทศและกลุมโรค

หรือความเจ็บปวยที่ไมทราบสาเหตุ สองกลุมนี้รัฐสมาชิก ตองพิจารณาวาการเจ็บปวยดังกลาวเปนปญหา

ทางสาธารณสุขที่รุนแรง มีความเสี่ยงแพรระบาดขามประเทศ และกระทบตอการคาและการเดินทาง

ระหวางประเทศหรือไม หากประเมินแลวพบวาอาจสงผลกระทบ รัฐสมาชิกจะตองแจงตอองคการ

อนามัยโลก ตามขอกําหนดของกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 เชนเดียวกันโดยหลังจากที่

องคการอนามัยโลกไดรับการแจงขาวจากรัฐสมาชิกแลว จะนําขอมูลเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการ

ภาวะฉุกเฉินตามกฎอนามัยฯ เพื่อพิจารณาตัดสินและประกาศใหเหตุการณที่ตรวจพบภายในรัฐ

สมาชิก เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับประเทศในลําดับตอไป 

ดานประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามภาคผนวก 2 แหงกฎอนามัยฯ ของรฐัสมาชิก

แหงองคการอนามัยโลก พบวาเมื่อป 2012 จุดประสานงานกฎอนามัยระดับชาติของรัฐสมาชิกมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการนําหลักการตามที่กําหนดในภาคผนวก 2 แหงกฎอนามัยฯ ไปปรับใช รับรู

ถึงการเปนเครื่องมือและใชภาคผนวก 2 เพื่อประกอบการตัดสินใจ มีการบริหารจัดการจุดประสานงาน

อยางเขมแข็ง ตลอดจนมีระบบดานกฎหมายและการสื่อสารที่จะชวยสนับสนุนการนําหลักการ

ตามภาคผนวก 2 นี้ไปใช นอกจากนี้จุดประสานงานกฎอนามัยระดับชาติ ยังสามารถรับรูและ
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เขาใจเก่ียวกับการนําหลักการที่กําหนดไวในภาคผนวก 2 ไปใชเพ่ือประเมินเหตุการณทางดาน

สาธารณสุขที่อาจเปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ (PHEIC) หลายเหตุการณที่อาจเกิด

จากการใชอาวุธทางชีวภาพ โรคติดตอจากสัตวสูคน การรั่วไหลของอาวุธนิวเคลียร/สารกัมมันตภาพรังสี 

ตลอดจนสารเคม ีที่ปนเปอนในน้ําหรืออาหาร (Aranka A et al, 2012) 

4. การดําเนินงานควบคุมและปองกันภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ 

ตามกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 ภาพรวมของประเทศไทย 

การดําเนินงานมาตรการ เพื่อการควบคุมและปองกันภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวาง

ประเทศในภาพรวมของประเทศไทยนั้น นอกจากจะเปนการพัฒนาสมรรถนะใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 แลว การดําเนินงานดานนี้ยังถือเปนสวนหนึ่ง

ของการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยของประเทศไทย ซึ่งดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ที่ครอบคลุมเหตุการณอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง 

โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช อุบัติเหต ุหรือเหตุอื่น

ใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต ตลอดจนภัยทางอากาศและการกอวินาศกรรม (กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข; 2558) โดยมีหนวยงานตางๆ รวมดําเนินการภายใตแผนปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ที่แบงระดับความรับผิดชอบออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับชาติ ระดับจังหวัด และพื้นที่การ

ปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร 

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิด

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางบูรณาการในทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดการจัดทําหรือ

พัฒนาแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนปฏิบัติการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะ

ฉุกเฉินดานตางๆ ในทุกภาคสวน ตลอดจนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยครบทุกมิติ ทั้งการลดความเสี่ยง การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟนฟูหลังเผชิญ

เหตุการณ ตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับชุมชน รวมไปถึงการประสานความรวมมือกับนานาชาต ิ

(คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ; 2558) 

สําหรับกระทรวงสาธารณสุข ไดนําแนวทางตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยแหงชาติ มาจัดทําแผนปฏิบัติการดานตาง  ๆอาทิ การจัดทําแผนปฏิบัติการการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแบบบูรณาการดานการแพทยและสาธารณสุข ซึ่งกําหนดใหมีการจัดทําทั้งระดับ

กระทรวง และระดับจังหวัด ภายใตแผนปฏิบัติการดังกลาวกระทรวงสาธารณสุขไดขับเคลื่อนโดย

การจัดทําคูมือตางๆ อยางเชน กรอบแนวทางการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบ
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บัญชาการเหตุการณในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559 – 2564 เพื่อ

เปนเครื่องมือชิ้นสําคัญที่จะทําใหเกิดการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการ

เหตุการณ ใหสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางสุขภาพไดอยางรวดเร็ว เปนระบบ และมีความเปน

เอกภาพ นอกจากนี้ไดมีการจัดทําคูมือการดําเนินงานเฉพาะรายโรค เชน คูมือการปฏิบัติงานโรค

ไขหวัดนก คูมือปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เปนตน  

ดานการควบคุมและปองกันเหตุการณที่อาจกอใหเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวาง

ประเทศ ของไทย โดยการปรับใชกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 นั้น มีหลายเหตุการณ 

อาทิ การควบคุมเหตุการณแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 (H1N1) การ

จัดการกับเหตุการณโรคไขหวัดนก การเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคทางเดินหายใจ

ตะวันออกกลาง เปนตน โดยผูวิจัยขอยกตัวอยางการเฝาระวัง ควบคุม และปองกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสอีโบลา ซึ่งเปนการกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานภายใตคําแนะนําขององคการอนามัยโลก 

ภายหลังการประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 รายละเอียดดังนี้ (สํานักโรคติดตออุบัติใหม กระทรวงสาธารณสุข, 

2557) 

ก) กรณีที่ยังไมพบผูปวย แตพบผูตองสงสัยติดเชื้อไวรสัอีโบลาเดินทางมาจากตางประเทศ 

ประกอบดวยมาตรการที่สําคัญ ไดแก - การเตรียมความพรอมด านการเฝ าระ วังโรค การตรวจวินิ จฉัยทาง

หองปฏิบัติการ การดูแลรักษาพยาบาลผูปวย วิธีการขนยายผูปวยหรือผูสัมผัสโรค เตรียมสถานที่

เพื่อการแยกกักผูสงสัยปวย ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการดูแลผูเดินทางที่มีอาการปวยมาจาก

ประเทศที่มีการระบาด ณ ชองทางเขาออกประเทศที่สําคัญ - การสื่อสารความเสี่ยงและใหขอมูลการระบาดและการปองกันโรคติดเชื้อไวรัส

อีโบลาแกประชาชน เจาหนาที่ ตลอดจนผูที่ตองการเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาด 

ข) กรณีพบผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศแตยังไมพบการแพรระบาด 

ประกอบดวยมาตรการที่สําคัญไดแก - การจํากัดการเดินทางสําหรับผูปวยหรือผูที่สัมผัสโรค ยกเวนการเดินทางเพื่อ

วัตถุประสงคทางการแพทย - การแยกกักหรือคุมไวสังเกตสําหรับผูที่สัมผัสโรค จะพิจารณาดําเนินการตาม

ความเมาะสมและความจําเปน โดยตามคูมือปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม

ตองเตรียมการบริหารจัดการ กรณีมีการแยกกักเพื่อเฝาสังเกตอาการ (Quarantine) 
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- การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคในสัตว สัตวปา สัตวนําเขาจากตางประเทศ 

ตลอดจนการควบคุมตรวจสอบการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว 

ค) กรณีพบการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ ประกอบดวยมาตรการที่

สําคัญไดแก - การตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอยางบูรณาการทุกภาคสวน ภายใต

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยแหงชาติ - การคัดกรองผูเดินทางขาออกเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคออกนอก

ประเทศ โดยใชมาตรการขั้นต่ําคือการซักประวัติและวัดอุณหภูมิรางกาย - การจํากัดการเดินทางหรือแยกกักในกลุมผูสัมผัสโรค ตองไดรับการเฝาระวัง

อาการทุกวัน และหามเดินทางระหวางประเทศเปนเวลา 21 วัน หลังการสัมผัสเชื้อตามระยะฟก

ตัวของโรค - การจํากัดการเดินทางทั้งการเดินทางภายในประเทศ และการเดินทางระหวางประเทศ 

สําหรับผูปวยที่ไดรับการยืนยันวาติดเชื้อไวรัสอีโบลา โดยตองไดรับการรักษาพยาบาลและจํากัด

บริเวณไวในพื้นที่แยกกัก จนกวาจะมีผลการตรวจทางหองปฏิบัติการใหผลลบ ดวยการทดสอบ

แบบจําเพาะ 2 วิธีและตรวจหางกัน 48 ชั่วโมง - การแยกกักหรือคุมไวสังเกต สําหรับผูที่สงสัยมีการสัมผัสโรคจะดําเนินการคุม

ตัวไวสังเกตจนกวาจะไดรับการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการ - การเยียวยาชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยอาศัย ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 

2556 -  
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

  กฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 ถือเปนเครื่องมือทางกฎหมายอยางหนึ่ง ที่

สรางขึ้นมาเพื่อการดําเนินงานดานสาธารณสุขระหวางประเทศ โดยประเทศไทยในฐานะหนึ่งในรัฐ

สมาชิกขององคการอนามัยโลก  ไดใหการยอมรับและปฏิบัติตามกฎอนามัยฯ ฉบับปจจุบัน มีการ

จัดทําแผนพัฒนางานดานกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 การแตงตั้งคณะกรรมการดานตางๆ 

เพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดานสมรรถนะที่กฎอนามัย ระหวางประเทศกําหนดให

ประเทศที่ใหการยอมรับมีการพัฒนานั้น มีตั้งแตสมรรถนะในระดับของประเทศจนถึงสมรรถนะ

ในระดับชองทางเขาออกประเทศ ที่ถือเปนประตูดานแรกในการควบคุมและปองกันเหตุการณ
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ทางดานสาธารณสุขระหวางประเทศ โดยที่ผานมาประเทศไทยไดกําหนดใหชองทางเขาออก

ประเทศจํานวน 18 แหง จะตองพัฒนาสมรรถนะใหไดตามที่กฎอนามัยฯ กําหนดไว ทั้งสมรรถนะ

ที่จําเปนตองมีในสภาวะปกติ และสมรรถนะที่ชองทางเขาออกประเทศตองพัฒนาขึ้น เพ่ือรับมือ

กับเหตุการณที่อาจเปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ และที่ผานมาการควบคุม

เหตุการณที่อาจเปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศสวนใหญเกิดขึ้นบริเวณชอง

ทางเขาออกประเทศที่สําคัญ โดยเฉพาะชองทางเขาออกประเทศที่เปนทาอากาศยานสนามบิน

หลัก  

  เหตุการณที่อาจกอใหเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ ที่มีการ

ปรับใชกฎอนามัยระหวางประเทศเพ่ือการควบคุมมีหลายเหตุการณ อาทิ การควบคุมการแพร

ระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 การควบคุมการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก การ

เฝาระวังและปองกันโรคทางเดินหายใจในตะวันออกกลาง การเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 

เปนตน ซึ่งขอสังเกตที่พบคือ การปรับใชกฎอนามัยระหวางประเทศเพ่ือจัดการกับเหตุการณ

ฉุกเฉินตางๆ ทางดานสาธารณสุขนั้น จะมีการจัดทําแผนงานรองรับที่ชัดเจนในเฉพาะเหตุการณ

โรคระบาดหรือโรคติดเชื้อเพียงเทานั้น ซึ่งอาจยังไมครอบคลุมสาเหตุที่อาจทําใหเกิดภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุขระหวางประเทศ ดังนั้นขอเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้คือ หนวยงานดาน

สาธารณสุขและหนวยงานภาคีเครือขายที่เก่ียวของตางๆ ของไทย ควรมีการหารือเพื่อดําเนินการ

จัดทําแผนงานรองรับเพ่ือจัดการกับสาเหตุที่อาจกอใหเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่

ครอบคลุมในทุกดาน ทั้งในดานของโรคระบาด การเกิดอุบัติภัย การกอการราย ตลอดจน

เหตุการณความรุนแรงตอสุขอนามัยของพลเมืองที่มาจากสารเคมี อาวุธชีวภาพ และสาร

กัมมันตภาพรงัสี  
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