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• ความเป็นมาของกฎอนามยัระหวา่งประเทศ      

(International Health Regulations: IHR 2005) 

• สาระสาํคญัของ กฎอนามยัระหวา่งประเทศ (IHR 2005) 

• กฎอนามยัระหวา่งประเทศ กบั งาน SRRT



โรคทางเดนิหายใจเฉียบพลนัรุนแรง 2546

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

29 ประเทศ 
ผูป้่วย 8098 ราย 
เสยีชวีติ 774  ราย 



กฎอนามยัระหว่างประเทศ คืออะไร?

• กฎอนามยัระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 

หรอื International Health Regulations 

2005 (IHR)

– เป็นขอ้ตกลงระหว่างประเทศสมาชิก

องคก์ารอนามยัโลก (World Health 

Organization หรอื WHO)

IHR = Common Language of Public Health 

ที่ตกลงกนัในระดบัโลก เพื่อนาํมาใชเ้ป็น 

กฎ กติกาสากล ระหวา่งกนั



วตัถุประสงคข์องกฎอนามยัระหวา่งประเทศ

ตรวจจบัการระบาดของโรคหรือภยัคุกคามดา้นสาธารณสุข

เพื่อป้องกนั ควบคุมโรค/ภยัสุขภาพและภาวะฉุกเฉินทางดา้นสาธารณสุข 
ลดผลกระทบต่อการเดินทางและการขนส่งระหวา่งประเทศ 

วตัถุประสงค์ของกฎอนามยัระหว่างประเทศ 2005
(INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS : IHR 2005)



ประวตัิความเป็นมาของกฎอนามยัระหว่างประเทศ

• กฎอนามยัระหว่างประเทศฉบบัแรกเริม่ตัง้แต่                                   

ปี พ.ศ.2512 (1969) ซึ่งประเทศสมาชิก                                          

องคก์ารอนามยัโลกไดถ้ือปฏิบตัิติดต่อกนัมา                                 

จนถึงปี พ.ศ. 2550

• เนื่องจากขอ้กาํหนดต่างๆ ตามกฎหมายอนามยัฉบบันี้ไมส่อดคลอ้ง

กบัสถานการณด์า้นสาธารณสขุในปัจจบุนั และบางประเทศใชป้ัญหา

โรคติดต่อระหว่างประเทศเป็นขอ้กีดกนัทางการคา้ การปกปิดขอ้มลู 

การใชม้าตรการที่รนุแรงเกินจําเป็น เช่น การกกัตวั การหา้มเขา้

ประเทศ การเลือกปฏิบตัิ การละเมิดสิทธิสว่นบคุคล 



กฎอนามยัระหว่างประเทศ 2005

(INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS : IHR 2005)

 พฤษภาคม 2548 สมชัชาองคก์าร

อนามยัโลกรับรอง การใช ้IHR 2005

 มิถุนายน 2550 ประกาศใชท้ัว่โลก 

 มีทั้งหมด 66 มาตรา กบั 9 ผนวก



กฎอนามยัระหว่างประเทศ 2005

(INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS : IHR 2005)

• เป็นขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ ที่จะร่วมมือกนั

จดัการกบัเหตุการณ์ดา้นสาธารณสุขที่มีศกัยภาพใน

การแพร่ระบาดขา้มประเทศไปยงัส่วนต่างๆของโลก 

•มีเจตนารมณ์เพื่อป้องกนัควบคุมโรค ภยัสุขภาพ 

และภาวะฉุกเฉินทางดา้นสาธารณสุข (Public Health 

Emergency of International Concern : PHEIC) 

โดยใหม้ีผลกระทบต่อการเดินทางและการคา้ขาย

ระหวา่งประเทศใหน้อ้ยที่สุด



• กฎอนามัยระหวา่งประเทศ 2005 กําหนดสาระสําคญั “เพือ่การ
ป้องกนั ไมใ่หม้ ีหรอื ลด การใชโ้รคตดิตอ่ระหวา่งประเทศในการ
กดีกนัทางการคา้ ปกปิดขอ้มลู หรอืการใชม้าตรการทีร่นุแรงเกนิ
ความจําเป็น เชน่ การกกัตวั การหา้มเขา้ประเทศ การละเมดิสทิธิ
สว่นบคุคล”

กฎอนามยัระหว่างประเทศ 2005
(INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS : IHR 2005)



• IHR 2005 สามารถตรวจจบัการระบาดของโรคหรอืภยั

คกุคามดา้นสาธารณสขุไดต้ัง้แต่ ระดบัชมุชน วางมาตรการ

ป้องกนัควบคมุโรค และลดผลกระทบต่อการเดินทาง/ขนสง่

ระหว่างประเทศ 

• โดยโรคที่ตอ้งแจง้ใหอ้งคก์ารอนามยัโลกทราบภายใน 24 

ชัว่โมง มี 4 โรคและโรคติดต่ออื่นๆ ที่มีโอกาสแพรร่ะบาด

ขา้มประเทศ รวมทัง้เหตกุารณฉ์กุเฉินที่เกิดจากสารเคมี และ

สารกมัมนัตภาพรงัสีดว้ย

กฎอนามยัระหว่างประเทศ 2005
(INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS : IHR 2005)



11

• 23 พฤษภาคม 2548 สมชัชาองคก์ารอนามยัโลกรับรองการใช ้

IHR2005

• รัฐบาลไทยโดย ครม. ไดเ้ห็นชอบใหป้ฏิบตัิตาม  IHR (2005) เมื่อวนัที่  

15 มิถุนายน 2550 และมีการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์เพื่อการดาํเนินการ

• คณะกรรมการ IHR 2005 มีปลดักระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 

ประกอบดว้ยกระทรวงต่างๆ  18 กระทรวง

กฎอนามยัระหว่างประเทศ 2005
(INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS : IHR 2005)



กฎอนามยัระหว่างประเทศ 2005

(INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS : IHR 2005)



13

• แผนพฒันางานดา้นกฎอนามยั                                                            

ระหวา่งประเทศ 2551-2555

(มียทุธศาสตร์ 4 ดา้น)

กฎอนามยัระหว่างประเทศ 2005
(INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS : IHR 2005)



เนือ้หาของกฎอนามยัระหวา่งประเทศ 2005
• ภาค I คาํนิยาม จุดประสงค ์ขอบเขต หลกัการ และความรับผดิชอบของราชการ
• ภาค II ขอ้มูลข่าวสารและการตอบสนองดา้นสุขภาพ

• ภาค III คาํแนะนาํ(Recommendation)
• ภาค IV ช่องทางเขา้เมือง 
• ภาค V มาตรการดา้นสาธารณสุข 

บทที่ I บทบญัญตัิทัว่ไป
บทที่ II บทบญัญตัิพิเศษสาํหรับยานพาหนะและผูบ้งัคบัยานพาหนะ
บทที่ III บทบญัญตัิพิเศษสาํหรับผูเ้ดินทาง
บทที่ IV บทบญัญตัิพิเศษสาํหรับสินคา้ ตูบ้รรทุกสินคา้และพื้นที่ขนถ่ายสินคา้

• ภาค VI เอกสารสุขภาพ HEALTH DOCUMENTS
• ภาค VII ค่าธรรมเนียม
• ภาค VIII บทบญัญตัิทัว่ไป
• ภาค IX กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ คณะกรรมการเหตุฉุกเฉิน และคณะกรรมการทบทวน ดา้นกฎอนามยัระหวา่งประเทศ

บทที่ I กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญกฎอนามยัระหวา่งประเทศ
บทที่ II คณะกรรมการเหตุฉุกเฉิน
บทที่ III คณะกรรมการทบทวน

• ภาค X บทบญัญตัิสุดทา้ย
• ภาคผนวก 

๑๐ ส่วน (Parts), 
๖๖ มาตรา (Articles), 
๙ ภาคผนวก 
(Annexes)



Annex 1

IHR 2005

8 Core Capacities
•Legislation and Policy
•Coordination 
•Surveillance
•Response
•Preparedness
•Risk Communications
•Human Resources
•Laboratory

Potential 
hazards
•Infectious
•Zoonosis
•Food safety
•Chemical
•Radio nuclear
•Natural disaster

Events at 
Points of 
Entry

กฎอนามยัระหว่างประเทศ 2005
(INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS : IHR 2005)



http://www.ihrthailand.orghttp://www.ihrthailand.org



ประเดน็สําคญัใน IHR 2005



 ประเดน็สําคญัใน IHR 2005

วตัถุประสงค์ ขอบเขต และหลกัการ

– ป้องกนั ควบคุมโรค/ภยั Public Health Emergency of International 
Concern (PHEIC)

- การระบาดขา้มประเทศ

- หลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการเดินทาง – การคา้ระหวา่งประเทศ

– โดยตอ้งคาํนึงถึง

- human rights 

- เป็นไปตามกฎสหประชาชาติ-องคก์ารอนามยัโลก



Focal point – Contact point

– แต่ละประเทศ จะตอ้งมีผูป้ระสานกฎอนามยัฯ ระดบัชาติ 

(National IHR focal point)

– WHO  Contact point

– ติดต่อได ้24 ชม.

 ประเดน็สําคญัใน IHR 2005





Notification and other reporting requirements

– เนน้การแจง้/รายงาน เหตุการณ์ที่เป็น/อาจมีแนวโนม้ที่จะเป็น  

PHEIC

– WHO สามารถใชแ้หล่งข่าว/ขอ้มูลอื่น นอกจากรายงานของรัฐ 

ประเมินวา่เป็น PHEIC

 ประเดน็สําคญัใน IHR 2005







 ประเดน็สําคญัใน IHR 2005



Public health security in international travel and 

transport

• Entry points: land, sea & air ports

• Health document

• Health measures

 ประเดน็สําคญัใน IHR 2005



Recommendation & Committee Recommendation

– Standing recommendations

– Temporary recommendations Committees

– The Emergency Committee

– The Review Committee

 ประเดน็สําคญัใน IHR 2005



ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
Public Health Emergency of international 

concern (PHEIC)





 ประเดน็สําคญัใน IHR 2005



1. ทาํใหเ้กิดผลกระทบทางสุขภาพที่มีความรุนแรง (seriousness of the public 

health impact) ไดแ้ก่  โรคหรือภยัที่ทาํใหเ้กิดการป่วยและการตายจาํนวน

มาก หรือมีอตัราป่วยตายสูง  

2. เป็นเหตุการณ์ที่ผดิปกติหรือคาดไม่ถึงมาก่อน (unusual or unexpected nature 

of the event) 

3. มีโอกาสที่จะแพร่ไปไดสู้่พื้นที่อื่น (potential for the event to spread) 

หมายถึง โรคมีศกัยภาพหรือแนวโนม้ที่จะแพร่ไปสู่อาํเภออื่น จงัหวดัอื่น หรือ

ระบาดขา้มประเทศ  

4. อาจตอ้งมีการจาํกดัการเคลื่อนที่ของผูค้นหรือสินคา้ (the risk that restrictions 

to travel or trade) 

 ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
Public Health Emergency of international concern (PHEIC)



1 ราย: -ไขท้รพิษ, โปลิโอ 

(wild type), ไขห้วดัใหญ่

ในคนสายพนัธุ์ใหม่, ซาร์ส

โรคไม่ทราบสาเหตุที่ไม่เขา้

กบักลุ่มซา้ยหรือกลุ่มขวา มี

แนวโนม้ระบาดขา้มประเทศ

มีแนวโนม้แพร่ระบาด

:-อหิวาต,์ กาฬโรคปอด, ไขเ้หลือง,

ไขเ้ลือดออกจากไวรัส (อีโบลา,ลสั

สา,มาร์เบิร์ก,เวสทไ์นล,์เดงกี่,ลิฟท์

วลัลีย)์, ไขก้าฬหลงัแอ่นปัญหาสาธารณสุขรุนแรง?

ไม่รุนแรงรุนแรง

ไม่คาดฝันหรือผดิปกติ ไม่คาดฝันหรือผดิปกติ

ไม่ใช่ ไม่ใช่ใช่ ใช่

มีความเสี่ยงแพร่ระบาดขา้มประเทศ มีความเสี่ยงแพร่ระบาดขา้มประเทศ

ไม่มี ไม่มีมี มี

มีผลกระทบกบัการเดินทาง/ การคา้ระหวา่งประเทศ

ไม่ตอ้งแจง้ความแต่ประเมินจนได้
ขอ้มูลเพียงพอ

ตอ้งแจง้องคก์าร
อนามยัโลกตาม IHR

ไม่มีมี

หรือ หรือ

Decision instrument



เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่มีความรุนแรง 
Serious Public Health Impact

1. มีผูป้่วย / ตาย จาํนวนมาก

2. มีแนวโนม้จะก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นสาธารณสุขอยา่งรุนแรง 

high public health impact

3. ตอ้งการความช่วยเหลือจากหน่วยงานนอกพื้นที่ในการ

สอบสวน ควบคุมโรคหรือเหตุการณ์ Need external 

assistance



มีแนวโนม้จะก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นสาธารณสุขอยา่ง

รุนแรง : High Public Health Impact

• เหตุการณ์นั้นเกิดจากเชื้อที่ทาํใหเ้กิดการแพร่
ระบาดไดง้่าย

• มีขอ้บ่งชี้วา่ มีการรักษาลม้เหลว เช่น เชื้อดื้อ
ยา

• มีเจา้หนา้ที่สาธารณสุขป่วยดว้ย
• เกิดในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น
• มีปัจจยัที่อาจทาํใหก้ารควบคุมป้องกนัล่าชา้ 

เช่น พื้นที่ ภมูิอากาศ ความขดัแยง้



เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่มีความรุนแรง 
Serious Public Health Impact

1. มีผูป้่วย / ตาย จาํนวนมาก

2. มีแนวโนม้จะก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นสาธารณสุขอยา่งรุนแรง 

high public health impact

3. ตอ้งการความช่วยเหลือจากหน่วยงานนอกพื้นที่ในการ

สอบสวน ควบคุมโรคหรือเหตุการณ์ Need external 

assistance



ตอ้งการความช่วยเหลือจากหน่วยงานนอกพื้นที่ในการ

สอบสวน ควบคุมโรค : Need external assistance

มีบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ ขอ้มูลวชิาการ ไม่

เพียงพอ โดยเฉพาะในเรื่อง:

– Insufficient laboratory or epidemiological capacity 

to investigate the event

– Insufficient antidotes, drugs and/or vaccine and/or 

protective equipment

– Existing surveillance system is inadequate to detect 

new cases in a timely manner.





กฎอนามยัระหว่างประเทศ กบั งาน SRRT









ยทุธศาสตร ์IHR ดา้นการเฝ้าระวงั สอบสวน ควบคมุโรค 
(2552-2555)

1.พฒันาทมี SRRT ทกุระดบัใหม้ขีดีความสามารถสงู

2.พฒันาศนูยป์ฏบิตักิารระดบัจงัหวดัและสว่นกลาง

3.พฒันาโรงพยาบาลทกุแหง่ในการตรวจจบั PHEIC

4.สง่เสรมิสนบัสนนุองคก์รทอ้งถิน่ใหม้สีว่นรว่มดาํเนนิการ

5.สนบัสนนุชุมชนในการเฝ้าระวงัโรค/ภยัในชุมชน







หน้าทีข่องทมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นทีเ่ร็ว : SRRT 

•  เฝ้าระวงัโรคตดิตอ่ที่แพร่ระบาดได้รวดเร็วรุนแรง

•  ตรวจจบั public health emergency

•  ออกสอบสวนโรคอยา่งมีประสทิธิภาพและรวดเร็ว

•  ควบคมุโรคฉกุเฉิน/ขัน้ต้น เพื่อหยดุยัง้การแพร่ระบาดไมใ่ห้
ขยายวงกวา้ง

•  แลกเปลี่ยนข้อมลูเฝ้าระวงัโรค



หลกัการทาํงานของ SRRT

“ตดัไฟแต่ตน้ลม”

ทมีในพืน้ทีเ่กดิเหตุ ดาํเนินการก่อน

ทมีในพืน้ทีท่มีแรกสดุ คอื ทมีระดบัอาํเภอ
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“งาน SRRT”

• มีทีมที่มีขีดความสามารถสูงไดม้าตรฐานตาม IHR ทุก
หน่วยงาน ตัง้แตร่ะดบัทอ้งถิ่นถึงระดบัชาต ิ

• สามารถปฏิบตักิารตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ไดท้นัที ทุกระดบัความรุนแรง   
• เป็นทีมข่าวกรองที่ช่วยตรวจสอบข่าวสารการเฝ้าระวงัฯ

 สรุปแนวทางกรมควบคุมโรค
ด้านงานเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยาและ SRRT



บทบาทของบทบาทของ SRRT SRRT

Surveillance: เฝ้าระวงั   ตรวจจบั  ตดิตาม  ต่อเนื่อง 

Rapid :       รวดเร็ว ทนัการณ์ พร้อมเสมอ

Response : ตอบสนอง สอบสวน ควบคุม 

Team :        เป็นทมี เป็นเครือข่าย   





“ประเทศสมาชิกใน ASEAN ทุกประเทศ

รับรอง และสนบัสนุน IHR”

กฎอนามยัระหว่างประเทศ 2005
(INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS : IHR 2005)



AEC – Asean Economic Community กบั 
Public Health

• Allow Free Flow of (or less restriction of) …… work force, 
professional services, health services, health products etc.

• ปริมาณการคา้ และการแลกเปลี่ยน Trade … ลดภาษี และเพิ่ม
แรงจูงใจ การแข่งขนั

• Tourism and Travel …… disease, migrant health, animals etc.

• Culture, Tradition, Social Value, (or bad value) exchange or 
Flow.  



Good side and Bad side  
two sides of the coin

• Risk of disease outbreak, EID,                                      
Animal diseases.

• More Health threats – chemical,                                                
illicit drugs, cross border disease.

• แยง่ใช ้หรือแข่งขนั health resources

• Trafficking – human, animal, drugs, sub-standard 
products etc.

• Large outbreak and PHEIC – likelihood



IHR Risks In the context of Thailand

Priority hazards to Public Health

• Infectious Diseases

• Emerging Disease and Animal-Human Interface

• Natural Disasters and Extreme Climate Change

• Chemical and Environmental Health

• Food Safety and consumer products



Factors >> increase the risk

1. Incidence and existing burden of Infectious diseases, outbreaks

2. Increase International trade and travel

3. Animal-Human Interface Zoonosis, wild life trade route

4. Threats from EID – H5, Flu etc

5. Extreme changes of climate and frequent disaster threats (floods, cold, 
drought, storms, Fogs etc)

6. Chemical misuse, industries, waste and exposure

7. Food Safety – Import, Export, inadequate regulation and controllers.

8. Cross borders population and migrants, one community ASEAN 2015

9. (potential of) Biohazards and Laboratory incident



Laboratory Services and Biosafety

Plans to strengthen capacity in laboratory services and biosafety for EIDs and 

zoonoses

• Quality Control services monitoring, 

• Expand for novel agents test

• Network of Animal and Medical Labs in public sectors, including 

universities

• Train staffs, and regional team for Bio-safety and secure repositories.

• Collaboration with International Agencies   



Points of Entry

Plans to strengthen capacity in Points of Entry, including cross-border collaboration

• Exercise at Port of Entry – Airport and Sea Port

• Add, Review and modify SOP

• MBDS – network

• Strengthening border health committee and information sharing



Zoonoses and Food Safety

• Plans to strengthen capacity in zoonoses “One 
Health”
– FETPV and FETPW training, recruit
– Collaboration with Wild Life, Zoological centers
– Initiate “One Health” approach
– Surveillance “pilot” program

• Plans to strengthen capacity in Food Safety
– Food Safety Plan, evaluation
– FAST (Food Alert and Surveillance Thailand) website and 
Bureau of Epidemiology linked 



Chemical and Radiological Safety

• Plans to strengthen capacity in Chemical Safety
• Chemical and Occupational Plan

Surveillance and investigation capacity
• Chemical Information and database, with ChemDesk
• Multi‐sector collaboration – M of Industry, Agriculture. 

• Plans to strengthen capacity in Radiological Safety
• Control use of radioactive in Tertiary hospital and diagnostic 
industry, database.

• Collaboration with Office of Atomic For Peace 





ขอขอบคณุขอขอบคณุ  

• นพ. ภาสกร อคัรเสวี

• พญ. ดารินทร์ อารีย์โชคชัย

• พญ. วราลกัษณ์ ตงัคณะกลุ 

• นพ. นัฐพนธ์ เอกรักษ์รุ่งเรือง



บุคลากร

• Active
• รบัผิดชอบ

• ใฝ่รู ้

• เสยีสละเวลา

• ประสานงานกบัผูอ้ืน่ได ้


