การเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศ
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• โรคติดต่อในประเทศเหล่านีใ้ กล้เคียงกับประเทศไทย ผูเ้ ดินทาง
ควรตรวจสอบให้แน่ชดั ว่า ได้รบั วัคซีนครบและได้รบั การกระตุน้
ภูมคิ มุ้ กันตามแผนการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคหรือไม่ ผูเ้ ดินทาง
บางรายอาจจ�ำเป็นต้องได้รบั วัคซีน เฉพาะกลุม่ เสีย่ ง หากไม่แน่ใจ
ควรปรึกษาแพทย์กอ่ นออกเดินทาง
• ต้องระวังเรื่องโรคติดต่อทางน�้ำและอาหาร เช่น อุจจาระร่วง
ไทฟอยด์ ซึง่ ป้องกันได้ดว้ ยการมีสขุ อนามัยทีด่ ี ถ้ามีความเสีย่ งสูง
ควรปรึกษาแพทย์เรือ่ งวัคซีนทีจ่ ำ� เป็น เช่น วัคซีนไทฟอยด์ และ
วัคซีนตับอักเสบเอ (รายละเอียดเช่นเดียวกับอินเดีย เนปาล)
• แม้ว่ามาลาเรียยังเป็นปัญหาในประเทศแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่แหล่งท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ทนี่ กั ท่องเทีย่ วไปเทีย่ วกัน ไม่พบการ
แพร่ระบาดของมาลาเรียโดยเฉพาะในเขตเมือง
เช่น ร่างกุง้ เวียงจันทร์ หลวงพระบาง ฮานอย โฮจิมนิ ท์ แถบประสาท
นครวัด-นครธม ดังนัน้ นักท่องเทีย่ วจึงไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งมาลาเรีย
แต่อย่างไรก็ตาม ควรป้องกันยุงกัด (รายละเอียดเช่นเดียวกับ
แอฟริกา) เนือ่ งจากมีอกี หลายโรคทีม่ ยี งุ เป็นพาหะ เช่น ไข้เลือดออก
ชิกนุ คุนยา ฯลฯ แต่ถา้ นักท่องเทีย่ วต้องเดินทางไปยังพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อ
การติดเชื้อมาลาเรีย เช่น พื้นที่ป่าเขา ควรพบแพทย์เพื่อขอค�ำ
ปรึกษาก่อนการเดินทาง

การเดินทางไปท่องเที่ยวในภูมิภาค/
ประเทศอื่นๆ เช่น ซาอุดิอาระเบีย
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ

• ควรตรวจสอบเงือ่ นไขการเข้าประเทศ เช่น ผูไ้ ปแสวงบุญที่
ซาอุดอิ าระเบียต้องได้รบั วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นก่อน
ขอวีซานักเรียน/นักศึกษาทีไ่ ปศึกษาต่อในแทบประเทศตะวันตก
เช่น อเมริกา อังกฤษ ต้องได้รบั วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น
ในขณะทีไ่ ม่เป็นข้อบังคับในกลุม่ นักท่องเทีย่ ว เป็นต้น
• ควรค� ำ นึ ง ถึ ง ความสะอาดของอาหารและน�้ ำ  ตลอดจน
ความปลอดภัยอืน่ ๆ เช่นเดียวกับภูมภิ าค/ประเทศข้างต้นเสมอ

“การเตรียมตัวที่ดีท�ำให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปได้อย่าง
ราบรนื่ มีความสขุ และสขุ ภาพแข็งแรงตลอดการเดนิ ทาง” อย่างไร
ก็ตามการเตรยี มตัวของแต่ละคนยอ่ มแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั ระยะ
เวลาเดินทาง กิจกรรมทีจ่ ะไปท�ำ จ�ำนวนคนทีเ่ ดินทางไปด้วยกัน ฯลฯ
ปัจจัยเหล่านีล้ ว้ นมีความสำ� คัญ ซึง่ แพทยจ์ ะใช้ ในการพิจารณาการ
ป้องกันโรคทเี่ หมาะสมเปน็ รายๆ ไป
สามารถรับค�ำปรึกษาในวันและเวลาราชการเพิม่ เติมได้ที่
• สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
• กลุม่ เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเทีย่ ว ส�ำนักโรคติดต่อทัว่ ไป
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2590 3187
หรือเว็บไซต์ www.thaigcd.ddc.moph.go.th
• คลินกิ เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเทีย่ ว สถาบันบ�ำราศนราดูร
กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3430
• คลินกิ เวชศาสตร์ทอ่ งเทีย่ วและการเดินทาง
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โทร. 0 2306 9145
หรือเว็บไซต์ www.thaitravelclinic.com

การเตรียมตัวก่อนและหลัง

การเดินทาง
ท่องเที่ยว

หลักทั่วไปในการเตรียมตัว
ก่อนการเดินทาง
1. รักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงก่อนการเดินทาง ไม่ควรเดินทาง
ในขณะทีเ่ จ็บป่วย
2. ผูท้ มี่ โี รคประจ�ำตัวต่างๆ ควรจะปรึกษาแพทย์ ก่อนเดินทางโดย
เฉพาะการไปต่างประเทศหรือไปเป็นระยะเวลานาน ต้องเตรียม
ยาประจ�ำตัวและเอกสารทางการแพทย์ทจี่ ำ� เป็นติดตัวไปด้วยเสมอ
3. ควรรับวัคซีนป้องกันโรคตามแผนสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคตลอดจน
วัคซีนพื้นฐานตามมาตรฐานของแต่ละประเทศ วัคซีนที่ต้องฉีด
ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ และวัคซีนที่แนะน�ำให้ฉีด
ในกลุ่มประชากรเฉพาะต่างๆ หากเป็นไปได้ควรได้รับก่อน
ออก เดินทางอย่างน้อย 4 สัปดาห์ เนือ่ งจากร่างกายใช้เวลาในการ
สร้างภูมคิ มุ้ กันโรค
4. ควรหาข้อมูลเรือ่ งสถานที/่ ประเทศทีจ่ ะเดินทางไปว่ามีความเสีย่ ง
ต่อสุขภาพด้านใดบ้าง เพราะแต่ละประเทศแต่ละพืน้ ทีม่ คี วามเสีย่ ง
แตกต่างกันไปทัง้ เรือ่ งโรคติดต่อและภัยสุขภาพ อืน่ ๆ เช่น อุบตั เิ หตุ
5. ไม่ควรมองข้ามอันตรายจากอุบตั เิ หตุ การโจรกรรม ควรศึกษา
ว่าพืน้ ทีใ่ ดเสีย่ งต่อการถูกจีป้ ล้นควรหลีกเลีย่ งการเข้าพืน้ ทีด่ งั กล่าว
และไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับมีค่า ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
สิง่ ผิดกฎหมาย เช่น การแลกเงินในตลาดมืด การติดต่อแท็กซีเ่ ถือ่ น
ซึง่ โอกาสเกิดอันตรายมีสงู ไม่คมุ้ กับเงินทีอ่ าจประหยัดได้
6. ควรค�ำนึงถึงการท�ำประกันสุขภาพ/ประกัน อุบตั เิ หตุเพือ่ การ
เดินทางต่างประเทศ

หากมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นภายใน 14 วันหลังเดินทาง
ควรปรึกษาแพทย์ และแจ้งข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว
ให้แพทย์ทราบ เช่น ประเทศ/สถานที่ที่เดินทางไป รวมถึง
กิจกรรมที่ท�ำในระหว่างนั้น เป็นต้น

การเดินทางไปท่องเที่ยว
ในประเทศแถบแอฟริกา

• ควรปรึกษาแพทย์เพือ่ พิจารณาความจ�ำเป็นในการรับวัคซีน
ก่อนการเดินทาง เช่น วัคซีนไข้เหลือง ไข้กาฬหลังแอ่น ฯลฯ
โดยเฉพาะวัคซีนไข้เหลืองนักท่องเที่ยวจ�ำเป็นต้องฉีดวัคซีน
ก่อนออกเดินทาง 10 วัน และต้องถือสมุดรับรองการฉีดวัคซีน
ติดตัวไประหว่างการเดินทางด้วย เพราะเป็นเอกสารส�ำคัญ
ต้องใช้ในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
• ต้องระวังเรื่องมาลาเรียซึ่งมียุงเป็นพาหะน�ำโรค ประเทศ
ส่วนใหญ่ในแอฟริกาในโซนที่อยู่ใต้ทะเลทรายซาฮาราลงมา
มีการระบาดของมาลาเรีย ซึ่งนักท่องเที่ยวจ�ำเป็นต้องรู้เรื่อง
มาลาเรีย และการป้องกันที่ถูกต้อง เช่น ใส่เสื้อผ้ามิดชิด
นอนในมุง้ ทายากันยุง ฯลฯ และในหลายกรณีนกั ท่องเทีย่ วที่
จะไป แอฟริกาจ�ำเป็น ต้องกินยาป้องกันมาลาเรียก่อนเดินทาง
จึงควรพบแพทย์เพือ่ ขอค�ำปรึกษาก่อนออกเดินทาง

• กรณีจะเดินทางไปแถบที่สูง เช่นเปรู มาชูปิชู โบลีเวีย ฯลฯ
ควรเตรียมตัวเรือ่ งภาวะแพ้ทสี่ งู (High altitude sickness) ซึง่ อาจ
จ�ำเป็นต้องได้รบั ยาเพือ่ ป้องกันภาวะดังกล่าวก่อนออกเดินทาง
• ต้องระวังเรือ่ งมาลาเรีย โดยเฉพาะถ้าจะเข้าไปในบริเวณป่า น�ำ้ ตก
หรือในลุม่ แม่นำ�้ อเมซอน (รายละเอียดเช่นเดียวกับแอฟริกา)
• ต้องระวังเรื่องโรคติดต่อทางอาหารและน�้ำ เช่น อุจจาระร่วง
ไทฟอยด์ ซึง่ ป้องกันได้ดว้ ยการมีสขุ อนามัยทีด่ ี เช่น ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและหลังถ่ายอุจจาระ รับประทานอาหาร
ทีป่ รุงสุกใหม่ ดืม่ น�ำ้ สะอาด ฯลฯ ถ้ามีความเสีย่ งสูง เช่น ไปในพืน้ ที่
ชนบทเป็นเวลานาน ควรปรึกษาแพทย์ เรือ่ งวัคซีนทีจ่ ำ� เป็น เช่น
วัคซีนไทฟอยด์ และวัคซีนตับอักเสบเอ

การเดินทางไปท่องเที่ยว
ในประเทศอินเดีย เนปาล

การเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศ
แถบอเมริกาใต้ เช่น บราซิล เปรู
อาร์เจนติน่า

• ควรปรึกษาแพทย์เรื่องวัคซีนที่จ�ำเป็นต้องได้รับก่อนการ
เดินทางโดยเฉพาะวัคซีนไข้เหลือง

• ต้องระวังเรื่องมาลาเรีย ประเทศอินเดียสามารถพบการติดเชื้อ
มาลาเรียได้ในเขตเมือง ดังนัน้ แม้นกั ท่องเทีย่ วจะไม่ได้เข้าไปเทีย่ วป่า
ก็ตอ้ งระวัง (รายละเอียดเช่นเดียวกับแอฟริกา)
• กรณีจะปีนเขา trekking ในบริเวณเทือกเขาสูงของอินเดีย หรือ
เนปาล ควรระวังเรือ่ งภาวะแพ้ทสี่ งู ด้วย (High altitude sickness)
ซึง่ อาจจ�ำเป็นต้องได้รบั ยาเพือ่ ป้องกันก่อนออกเดินทาง
• กรณีทอ่ งเทีย่ วเป็นเวลานาน หรืออยูใ่ นพืน้ ทีช่ นบท ควรพิจารณา
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนขั บ้าก่อนการเดินทาง

