แนวทางการใหคําปรึกษานักเดินทางทองเที่ยวเตรียมพรอมกอนเดินทาง
ณ คลินิกเวชศาสตรการเดินทางและทองเที่ยว กรมควบคุมโรค
1. Health Background

Past Medical History
เชน อายุ เพศ โรคประจําตัว ยาที่ใชประจํา ประวัติแพยา
- Special Condition
เชน ตั้งครรภ เอชไอวี เพิ่งผาตัด ใหนมบุตร
- Immunization History
เชน วัคซีนพื้นฐาน วัคซีนทองเที่ยว
- Prior Travel Experience
เชน ทานยามาลาเรีย ภาวะแพที่สูง
-

2. Trip Details

ประเมินแผนการเดินทางทองเที่ยว เชน ประเทศ/สถานที่ที่จะไป ระยะเวลา
ฤดูกาล กิจกรรมที่จะทําระหวางเดินทางทองเที่ยว เดินทางเปนหมูคณะ

3. Risk Assessment

ประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพของนักเดินทางทองเที่ยวแตละราย
( ขอ1 + ขอ2 + ขอมูลระบาดวิทยา )

4. Risk Management

พิจารณาวิธีลดความเสี่ยวของนักเดินทางทองเที่ยวแตละราย เชน
- Health Education
เชน คําแนะนําทั่วไป คําแนะนําเฉพาะราย
- Immunization
ไดแก วัคซีนพื้นฐาน วัคซีนตามกฎ IHR วัคซีนที่ควรไดรับอื่นๆ
(ดูแนวการพิจารณาใหวัคซีน)
- Chemoprophylaxis
เชน ยาปองกันมาลาเรีย ยาปองกันภาวะแพที่สูง
- Standby Drugs
เชน ยาแกแพ ยาแกเมารถ น้ําเกลือแร (ORS)
Adrenaline ในกรณีมีประวัติ anaphylaxis
- Mental Health
เชน culture shock จากความแตกตางทางวัฒนธรรม
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แนวทางการใหคําปรึกษาเรื่องวัคซีนที่ควรไดรับในกลุมนักเดินทางทองเที่ยว
ณ คลินิกเวชศาสตรการเดินทางและทองเที่ยว กรมควบคุมโรค
1. วัคซีนพื้นฐาน (Routine Vaccines)
 เปนวัคซีนที่ประชาชนทุกคนควรไดรับ ไมเกี่ยวของกับการเดินทางทองเที่ยว
 ควรทบทวนและสอบถามวาไดรับครบหรือไม โดยเฉพาะผูใหญ เนื่องจากอาจไมเคยไดรับวัคซีนในวัยเด็ก
และวัคซีนบางชนิดควรไดรับการกระตุนซ้ํา เชน dT ควรกระตุนทุก 10 ป
วัคซีน
กําหนดการใหa
ขอแนะนํา/ขอหามb
1 โดส
-ใหเฉพาะกรณีไมมีหลักฐานวาเคยไดรับและไมมีแผลเปน
BCG
-ไมใหในผูที่มีอาการของโรคเอดส และหญิงมีครรภ
- ประเทศไทยเริ่มใหวัคซีน HBV 3 เข็ม ตั้งแตป 2535
Hepatitis B 3 โดส
(ระยะหางระหวางโดส 4 wk,
ดังนั้นในผูใหญหากไมแนใจวาไดรับหรือไม อาจตรวจดู
8 wk)
ภูมิคุมกัน/การติดเชื้อกอนฉีด
-ใหในเด็กอายุ < 15 ปที่ไดไมครบทุกราย
Polio (OPV 3-5 โดส
หรือ IPV)
(ระยะหางระหวางโดส 4 wk,
-ผูใหญ ใหหากตองเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงและไดรับไมครบมากอน
4 wk, 6 mo, 6 mo )
-OPV หามใหในผูมีภูมิคุมกันบกพรอง/ผูใกลชิด และหญิงมีครรภ
-หากเปนไปไดควรไดรับ IPV กอนในครัง้ แรก
3-5 โดส
-อายุ < 7 ป ให DTP, อายุ > 7 ป ให dT (สามารถให Tdap
Tetanus,
diphtheria, (ระยะหางระหวางโดส 4 wk,
แทนได 1 ครั้ง)
pertussis
4 wk, 6 mo, 6 mo )
-ควรไดอยางนอย 2 โดส จากนั้นกระตุน 1 โดส ทุก 10 ป
1-2 โดส
-หากเปนไปไดควรไดรับ MMR > MR > Measles เดี่ยว
Measles,
Mumps,
(ระยะหางระหวางโดส 4 wk)
-หามใหในผูมีภูมิคุมกันบกพรอง, หญิงมีครรภ, แพ neomycin
Rubella
แบบ anaphylaxis
Japanese B3 2 โดส (กรณี live-attenuated) -หามใหในผูมีภูมิคุมกันบกพรอง, หญิงมีครรภ/ ใหนมบุตร
(ระยะหางระหวางโดส 1 yr)
1 โดส ทุกป
-อายุ < 9 ป ในปแรกให 2 โดสหางกัน 1-2 เดือน และตองเปน
Influenza4
(เฉพาะกลุมเสี่ยง)
สายพันธุเดียวกัน
-นอกจากกลุมเสี่ยงแลวในผูเดินทาง/พบปะผูคนจํานวนมากก็
ควรไดรับ
3 โดส (นํารองใหใน จ.อยุธยา)
-เนนใหผูหญิงกอนมีเพศสัมพันธครั้งแรก อายุ 9-26 ป
Human
papilloma
(ระยะหางระหวางโดส 1-2 mo, -ระยะหางระหวางโดส ขึ้นอยูกับชนิดของวัคซีน
virus
6 mo )
หมายเหตุ: a. ระยะหางระหวางโดสในตาราง เปน minimal interval สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากตําราวัคซีนฯ
b. ในตารางจะแสดงเฉพาะขอเดนๆ เทานั้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากตําราวัคซีนฯ
1. วัคซีนทุกชนิดถาไมสามารถเริ่มใหตามกําหนดได เริ่มใหทันที่ทีพบครั้งแรก
2. วัคซีนที่ตองให > 1 โดส หากเคยไดรับมาบางและไมมารับครั้งตอไปตามกําหนด ใหวัคซีนตอไดทันทีโดยไมตองเริ่มตนครั้งใหม
3. วัคซีนเจอีชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์ กําลังดําเนินการขยายจะครอบคลุมทั่วประเทศในป 2559

4. วัคซีนไขหวัดใหญ กลุมเสี่ยงไดแก อายุ 6 เดือน-2 ป, อายุ>65ป, โรคเรื้อรัง ไดแก COPD/asthma, หัวใจ, หลอดเลือดสมอง, ไตวาย,
มะเร็งที่กําลังไดเคมีบําบัด, DM, หญิงมีครรภ, ผูพิการทางสมอง, อวน น.น>100 กก./BMI>35 กก/ม2, ธาลัสซีเมียและภูมิคุมกันบกพรอง,
บุคลากรทางการแพทยสาธารณสุขทีด่ ูแลผูปวย, เจาหนาทีก่ ําจัดสัตวปก
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2. วัคซีนบังคับตามกฎอนามัยระหวางประเทศ (Mandatory Vaccines)
 ปจจุบันมี 2 ชนิด ไดแก วัคซีนไขเหลือง และวัคซีนไขกาฬหลังแอน
 เปนวัคซีนที่ผูเดินทางทองเที่ยวตองไดรับกอนเดินทางเขาประเทศที่มีการระบาดโรคอยางนอย 10 วัน
 ตองถือหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนไปดวยและจะเปน transit passenger
วัคซีน
กําหนดการให
ขอแนะนํา/ขอหามb
1 โดส
- พรบ.โรคติดตอพ.ศ.2523 กําหนดใหกระตุน 1 โดส ทุก 10 ป
Yellow fever
- ดูรายชื่อ 45 ประเทศที่กําหนดใหฉีดกอนออกเดินทาง > 10 วัน
- ตองพกสมุดวัคซีนติดตัวเสมอ แมจะเปน transit passenger
- ไมใหในอายุ < 6 mo, ภูมิคุมกันบกพรอง รวมถึงผูติดเชื้อ HIV
- ระมัดระวังในทารกอายุ 6-9 mo, หญิงมีครรภ/ใหนมบุตร
1 โดส (4 สายพันธุ) - ผูไปรวมพิธีฮัจจและอุมเราะห ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย
Meningococcala
- ผูไปศึกษาตอสหรัฐอเมริกา ฉีด 1-2 โดส ขึ้นกับอายุที่รับโดสแรก
กรณีอายุ 11-12 ป: ฉีด 2 โดส โดยโดสที่ 2 ฉีด เมื่ออายุ 16 ป
กรณีอายุ > 16 ป: ฉีด 1 โดส
- ฉีดกอนออกเดินทางอยางนอย 10 วัน และไมเกิน 2 ป
- ไมใหในผูมีประวัติ GBS, อายุ < 2 ป
- ระมัดระวังในหญิงมีครรภ/ใหนมบุตร
หมายเหตุ: a. วัคซีน Meningococcal ของกรมควบคุมโรค ใช Meningococcal polysaccharide vaccine; MPSV 4 ซีโรกรุป A, C, Y, W-135
สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากตําราวัคซีนฯ
b. ในตารางจะแสดงเฉพาะขอเดนๆ เทานั้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากตําราวัคซีนฯ

