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หนวยว�จัยเวชศาสตรทองเที่ยวและการเดินทาง
ภาคว�ชาอายุรศาสตรเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน
มหาว�ทยาลัยมหิดล

ถาจะเดินทางไปทองเที่ยวใน

หลักทั่วไป

ประเทศแถบแอฟร�กา

ในการเตร�ยมตัวกอนการเดินทาง
1. รักษาสุขภาพใหสมบูรณแข็งแรงกอนการเดินทาง ไมควรเดินทางทั้งๆ
ที่ยังไมสบายอยู ในผูที่มีโรคประจำตัวตางๆ ควรจะปร�กษาแพทยกอน
เดินทางโดยเฉพาะการไปตางประเทศหร�อไปเปน ระยะเวลานาน
2. ควรไดรับวัคซีนปองกันโรคตามแผนการสรางเสร�มภูมิคุมกันแหงชาติ
ใหครบ รวมถึงวัคซีนที่แนะนำให ใชตามชวงอายุ และในกลุมประชากร
เฉพาะตางๆ
3. ควรหาขอมูลเร�่องสถานที่หร�อประเทศที่จะเดินทางไป วามีความเสี่ยง
ตอสุขภาพในดานไหนบาง และมีการระบาดของโรคใดๆอยูห ร�อไม เนือ่ งจาก
ในแตละประเทศแตละพ�้นที่จะมีความเสี่ยงแตกตางกันไป
4. ควรเตร�ยมยาประจำตัว และเอกสารทางการแพทยที่จำเปนติดตัวไป
ดวยเสมอ โดยเฉพาะในผูปวยที่มีโรคประจำตัว
5. นอกจากการปองกันโรคติดตอแลว นักทองเที่ยว/นักเดินทางไมควร
มองขามภัยอันตรายอื่นๆ เชน อุบัติเหตุ และความไมปลอดภัยในชีว�ตและ
ทรัพยสิน เชน ไมควรแตงกายประดับดวยของมีคา ซึ่งจะลอตามิจฉาชีพ
และควรศึกษาวาพ�้นที่ใดหร�อแหลงใดไมควรเดินทางเขาไป เพราะอาจเกิด
อันตราย เชน การถูกจ�้ ปลนได และไมควรเขาไปยุง เกีย่ วกับสิง� ผิดกฎหมาย
ตางๆ เชน การแลกเง�นในตลาดมืด การติดตอกับแท็กซี่เถื่อน ซึ่งโอกาส
เกิดอันตรายมีสูง จะไมคุมกับเง�นที่อาจจะประหยัดได
การเตร�ยมตัวที่ดีจะทำใหการเดินทางทองเที่ยวของทานเปนไปไดอยาง
ราบร�่น มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงตลอดการทองเที่ยว

วัคซีนไขเหลือง
วัคซีนไขกาฬหลังแอน
วัคซีนตับอักเสบ
ระวังและปองกันโรคมาลาเร�ย

• ควรปร�กษาแพทยเพ�่อพ�จารณาความจำเปนในการรับวัคซีนกอนการเดินทาง
เชน วัคซีนไขเหลือง ไขกาฬหลังแอน วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบ ฯลฯ โดยเฉพาะ
วัคซีนไขเหลืองจำเปนตองตรวจสอบใหดี เพราะเปนวัคซีนที่จำเปนตองไดรับกอน
เดินทางเขาประเทศ นักทองเที่ยวจำเปนตองฉีดวัคซีนกอนเดินทางอยางนอย 10 วัน
และตองถือสมุดรับรองการฉีดวัคซีนติดตัวไปดวย เพราะเปนเอกสารสำคัญที่ตอง
ใชในพ�ธีตรวจคนเขาเมือง
• ตองระวังเร�่องมาลาเร�ย เนื่องจากประเทศสวนใหญในแอฟร�กา ในโซนที่อยูใต
ทะเลทรายซาฮาราลงมา จะมีการระบาดของโรคมาลาเร�ยอยู ซึ่งนักทองเที่ยว
จำเปนตองรูเร�่องโรคมาลาเร�ย และการปองกันมาลาเร�ยที่ถูกตอง และในหลายกรณี
นักทองเที่ยวที่จะไปแอฟร�กาจำเปนตองกินยาปองกันมาลาเร�ยกอนการเดินทาง
จ�งควรมาพบแพทยเพ�่อขอคำปร�กษากอนไป
• ระวังไมใหถูกยุงหร�อแมลงอื่นๆกัด โดยการสวมเสื้อผาแขนยาวและกางเกงขายาว
ใชยาทาปองกันยุง

ถาจะเดินทางไปทองเที่ยวใน

ประเทศแถบอเมร�กาใต
เชน บราซิล เปรู อารเจนตินา

ถาจะเดินทางไปทองเที่ยวใน

ประเทศอินเดีย เนปาล

วัคซีนตับอักเสบเอ
วัคซีนไทฟอยด
วัคซีนไขเหลือง

วัคซีนโรคพ�ษสุนัขบา

วัคซีนโรคพ�ษสุนัขบา

วัคซีนไขสมองอักเสบ

ระวังภาวะแพที่สูง

ระวังและปองกันโรคมาลาเร�ย

ระวังและปองกันโรคมาลาเร�ย

ระวังภาวะแพที่สูง

• ควรปร�กษาแพทยเร�่องวัคซีนที่จำเปนตองไดรับกอนการเดินทาง โดยเฉพาะ
วัคซีนไขเหลือง

• ตองระวังเร�อ่ งโรคทีต่ ดิ ตอทางน้ำและอาหาร โดยเฉพาะโรคอุจจาระรวง โรคไทฟอยด ฯลฯ
ถามีความเสีย่ งสูง เชนไปในพ�น้ ทีช่ นบท ไปเปนเวลานาน ควรพ�จารณารับวัคซีนไทฟอยด
และวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบเอ

• ถาจะเดินทางไปแถบที่สูง เชน เปรู มาชูปกชู โบลิเว�ย ฯลฯ ควรตองเตร�ยมตัวเร�่อง
ภาวะแพที่สูง (High altitude sickness) อาจจำเปนตองไดรับยาเพ�่อปองกันภาวะ
ดังกลาว

• ระวังเร�่องมาลาเร�ย เนื่องจากในประเทศอินเดีย สามารถพบการติดเชื้อมาลาเร�ยได ใน
เขตเมือง ดังนั้นแมวานักทองเที่ยวจะไมไดเขาไปเที่ยวปา ยังตองระวังโรคมาลาเร�ยไวดวย
โดยการใชยาปองกันยุงอยางสม่ำเสมอ และปร�กษาแพทยกอนการเดินทาง และเมื่อมีไข
ควรพบแพทย

• ระวังเร�่องมาลาเร�ย โดยเฉพาะถาจะเขาไปในบร�เวณปา น้ำตก หร�อในลุมแมน้ำอเมซอน
ในกรณีเหลานี้ควรพบแพทยเพ�่อขอรับคำปร�กษา ถึงความจำเปนในการใชยาปองกัน
มาลาเร�ย

• ถาจะไปปนเขา trekking ในบร�เวณเทือกเขาสูงของอินเดียหร�อเนปาล ควรระวังเร�่อง
ภาวะแพที่สูงดวย

• ถาจะเดินทางไปเปนเวลานาน หร�ออยูในพ�้นที่ชนบท ควรพ�จารณาฉีดวัคซีน
โรคพ�ษสุนัขบากอนการเดินทาง

• ถาจะเดินทางไปเปนเวลานาน หร�ออยูในพ�้นที่ชนบท ควรพ�จารณาฉีดวัคซีน
โรคพ�ษสุนัขบากอนการเดินทาง
หมายเหตุ ตัวอยางขางบน เปนประเด็นเบื้องตนที่ควรพ�จารณากอนการเดินทาง อยางไรก็ดีนักทองเที่ยว และนักเดินทาง
แตละคนจะมีความหลากหลายแตกตางกันไป เชน ระยะเวลาเดินทาง กิจกรรมที่จะไปทำ ไปกันกี่คน ฯลฯ ประเด็นตางๆ เหลานี้
ลวนมีความสำคัญซึ่งแพทยจะใช ในการพ�จารณาการปองกัน โรคที่เหมาะสมเปนรายๆไป

กรณีใดที่ควรมาพบแพทย
เพ�่อขอคำปร�กษากอนการเดินทาง
การเดิ น ทางท อ งเที ่ ย วโดยทั ่ ว ไป มั ก ไม จ ำเป น ต อ งมาพบแพทย ก  อ นเดิ น ทางแต
นักทองเทีย่ วควรหาความรูแ ละขอมูลดานสุขภาพ และการเตร�ยมตัวกอนการเดินทาง
เสมอ ระหวางเดินทางควรรักษาสุขภาพและระวังเร�อ่ งทัว่ ๆไปตามหลักความปลอดภัย
และสุ ข ศึ ก ษาง า ยๆ ก็ จ ะทำให เ ดิ น ทางอย า งมี ค วามสุ ข และปลอดภั ย อย า งไรก็ ด ี
นักเดินทางบางกลุมควรมาปร�กษาแพทยกอนการเดินทาง เชนในกรณีดังตอไปนี้
1. นักทองเที่ยวที่มีโรคประจำตัว เชน โรคหัวใจ โรคปอด ฯลฯ ถาโรคเหลานี้มี
ความรุนแรงหร�อเปนระยะที่มีอาการเหนื่อยงาย อาจสงผลเวลาเดินทางทองเที่ยวได
ควรปร�กษาแพทยเพราะในบางราย การเดินทางเปนระยะทางไกล หร�อการข�้น
เคร�อ่ งบินอาจไมปลอดภัย หร�ออาจตองการออกซิเจนบนเคร�อ่ งบิน ซึง่ คงตองพ�จารณา
เปนรายๆไป
2. ผูที่จะเดินทางไปทว�ปแอฟร�กาหร�ออเมร�กาใต ซึ่งประเทศเหลานี้สวนใหญจะเปน
เขตการระบาดของไขเหลืองซึง่ อยางนอยตองมีการฉีดวัคซีนปองกันไขเหลืองกอนการ
เดินทาง และอาจจำเปนตองฉีดวัคซีนอืน่ ๆรวมดวยเชน วัคซีนปองกันไขกาฬหลังแอน
เปนตน
3. ผูที่จะเดินทางไปยังพ�้นที่ที่มีการระบาดของโรคมาลาเร�ย เนื่องจากโรคมาลาเร�ย
เปนโรครายแรง ถาจำเปนตองเดินทางไปยังดงมาลาเร�ยโดยเฉพาะในแอฟร�กา หร�อ
ประเทศในหมูเ กาะแปซิฟก� ตอนใต ควรมาปร�กษาแพทย เพราะในบางรายจำเปนตอง
กินยาปองกัน
4. ผูที่จะเดินทางไปในประเทศกำลังพัฒนาเปนเวลานาน เชน ตองเดินทางไปทำงานใน
แอฟร�กาหลายเดือน เชนนีอ้ าจจำเปนตองมาพบแพทยเพ�อ่ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน
ทีจ่ ำเปนกอน และขอรับคำแนะนำเร�อ่ งการปฏิบตั ติ วั และการดูแลสุขภาพทีถ่ กู ตองดวย
5. ผูท จ่ี ะเดินทางใปในทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ งตอภาวะสุขภาพสูง เชน เดินทางไปเทีย่ วในเขต
ทีส่ งู มากๆ เชน เลห ลาดักห ทิเบต แชงกร�ลา เมืองตาลี่ ลีเ่ จ�ยง ประเทศเปรู โบลิเว�ย ฯลฯ
อาจเกิดความเสีย่ งตอภาวะแพทส่ี งู (high altitude sickness) จำเปนตองเตร�ยมตัว
และอาจจำเปนตองกินยาเพ�อ่ ปองกันภาวะดังกลาว
6. ผูจะเดินทางไปยังพ�้นที่ที่กำลังมีการระบาดของโรคติดเชื้อบางอยางอยู ในกรณีน้ี
ตองระวัง และตองติดตามขาวสารทางการแพทยอยางใกลชดิ

ถาเกิดอาการไมสบายภายหลังการเดินทาง
การเจ็บปวยหร�อไมสบายหลังการเดินทางทองเทีย่ วเปนภาวะทีพ
่ บไดบอ ย ซึง่ สวนใหญ
นักทองเทีย่ วมักจะเจ็บปวยดวยโรคทัว่ ๆไป เชน ไขหวัด ไขหวัดใหญ อุจจาระรวง
ซึ่งโรคตางๆ เหลานี้มักจะไมรุนแรงและหายเองได และโรคเหลานี้จะพบ ไดทั่วไปใน
ทุกประเทศทั่วโลก
อยางไรก็ตามมีโรคอีกกลุม หนึง่ ซึง่ เปนโรคสำคัญเฉพาะถิน� เฉพาะพ�น้ ที่ ซึง่ นักทองเทีย่ ว
อาจจะติดโรคดังกลาวจากการเดินทางทองเที่ยว แตเพ��งมาแสดงอาการภายหลัง
กลับมาประเทศไทยแลว เชน นักทองเที่ยวที่มีอุจจาระรวงหลังจากกลับจากประเทศ
อินเดีย อาจเกิดจากเชื้อพยาธิหร�อเชื้อโปรโตซัว ซึ่งจะแตกตางจากโรคอุจจาระรวง
ทั่วๆไป ในประเทศไทย หร�อเชนในกรณีท่ี นักทองเทีย่ วมีไขหลังจากกลับจากซาฟาร�ท่ี
ประเทศแทนซาเนีย และเคนยา อาจเกิดจากการติดเชือ้ มาลาเร�ย โดยเฉพาะอยางยิง�
ถานักทองเทีย่ วมีอาการไขสงู หนาวสัน่ ในกรณีดงั กลาวนักทองเทีย่ วควรพบแพทย
และตองบอกประวัตกิ ารเดินทางใหแพทยทราบทุกครัง้ เนือ่ งจากถานักทองเทีย่ วไมได
บอกหร�อแพทยไมทราบ อาจทำใหแพทยนกึ ถึงโรคทีพ
่ บไดบอ ยทัว่ ๆไปในประเทศไทยแทน
เชน โรคไขเลือดออก ไขหวัดใหญ ทำใหการว�นจิ ฉัยโรคมาลาเร�ย อาจลาชาและทำใหเกิด
อันตรายได

ดังนัน้ เมือ่ เกิดอาการไมสบายหลังการเดินทาง
จ�งตองแจงบอกแพทยทกุ ครัง้

เร�อ่ งควรรู

การเตร�ยมตัวกอนไปเที่ยว

แอฟร�กา

น.พ.วัชรพงศ ปยะภาณี
หนวยว�จัยเวชศาสตรทองเที่ยวและการเดินทาง
ภาคว�ชาอายุรศาสตรเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาว�ทยาลัยมหิดล
ปจจ�บันมีนักทองเที่ยวชาวไทยสนใจไปเที่ยวแอฟร�กามากข�้นทุกๆป เพราะทว�ปนี้
เปนทว�ปที่นาคนหา มีอะไรหลายอยางที่นาสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ�งการได ไป
เที่ยวซาฟาร� ดูสัตวปา บางคนอยากไปดูน้ำตกว�กตอเร�ย หร�อไปปนเขา
คิลมิ นั จาโร เหลานีเ้ ปนจ�ดหมายปลายทางสำคัญในแอฟร�กาทีด่ งึ ดูดนักทองเทีย่ ว
จำนวนมากในแตละป อยางไรก็ตามการไปทว�ปนี้จำเปนตองมีการเตร�ยมตัว
ดานสุขภาพอยางดี เพราะทว�ปนี้มีโรค หร�อภัยสุขภาพหลายๆอยางที่ไมเหมือน
ประเทศไทย

ตอไปนี้เปนประเด็นสำคัญ ที่ควรรู
การเตร�ยมตัวกอนไปเที่ยวแอฟร�กา
1. ศึกษาขอมูล และเลือกประเทศที่อยากจะไปใหดี ทว�ปแอฟร�กา เปนทว�ปใหญ
มีความหลากหลายในทางกายภาพอยูมาก การเลือกสถานที่ที่จะไปก็มีความ
สำคัญ เชน ถาอยากไปเที่ยวซาฟาร�ในแอฟร�กา จะสามารถเลือกประเทศได
วาจะไปซาฟาร�ที่ประเทศไหน อุทยานอะไร เพราะการทองซาฟาร�ในแอฟร�กา
มีอยูมากมายหลายประเทศ ไมวาจะเปนเคนยา แทนซาเนีย โมซัมบิก
แอฟร�กาใต ฯลฯ ซึ่งซาฟาร�แตละที่มีขอกำหนดดานสุขภาพและขอควรระวัง
ตางกัน เชน
• ถาจะไปซาฟาร� ที่อุทยานมาไซมารา (Masai Mara) ที่ประเทศเคนยา
หร�ออุทยานเซเรนเกติ ประเทศแทนซาเนีย บร�เวณดังกลาวมีความเสี่ยงของ
โรคไขเหลือง และโรคมาลาเร�ย จำเปนตองพบแพทยเพ�่อพ�จารณาฉีดวัคซีน
ไขเหลืองกอนไป และอาจจำเปนตองกินยาปองกันมาลาเร�ย
• ถาจะไปซาฟาร�ประเทศแอฟร�กาใต แถวๆเมือง Cape Town หร�อ Port
Elizabeth บร�เวณดังกลาว ไมจำเปนตองฉีดวัคซีนไขเหลืองและไมจำเปน
ตองกินยาปองกันมาลาเร�ยเพราะพ�้นที่แถวนั้นไมมีโรคดังกลาว
2. ศึกษาขอกำหนดวาสถานที่หร�อประเทศที่จะไปนั้นจำเปนตองฉีดวัคซีนไขเหลือง
หร�อไม ประเทศสวนใหญในทว�ปแอฟร�กา เปนดินแดนระบาดของโรคไขเหลือง
ดังนั้นถาจะเดินทางไปเที่ยวประเทศดังกลาวหร�อแมแตเปลี่ยนเคร�่องบินที่
ประเทศดังกลาว จำเปนตองฉีดวัคซีนไขเหลือง อยางนอย 10 วันกอนการ
เดินทาง อยางไรก็ดี วัคซีนไขเหลืองเปนวัคซีนพ�เศษ ซึ่งมีขอหามและขอควร
ระวังในนักทองเที่ยวบางคน เชน นักทองเที่ยวที่อายุมาก หร�อมีภาวะภูมิคุมกัน
บกพรอง ฯลฯ ดังนั้นแนะนำใหร�บมาปร�กษาแพทยตั้งแตเนิ�นๆ เนื่องจากมีหลาย
กรณีที่แพทยไมสามารถฉีดวัคซีนให ได ทำให ไมสามารถเดินทางได และอยาเพ��ง
ตัดสินใจจายเง�นลวงหนา เพราะอาจมีปญหาไมสามารถขอเง�นคืนได

รูปแสดงพ�้นที่เสี่ยงของโรคไขเหลืองในทว�ปแอฟร�กา

reference : CDC Yellow Book 2018

3. พ�จารณาวาประเทศที่จะไปนั้นอยูในพ�้นที่เสี่ยงตอการติดเชื้อไขกาฬหลังแอนหร�อไม
โรคนี้เปนโรคประจำถิ�นของบางประเทศในแอฟร�กา ติดตอโดยการสัมผัสละออง
ฝอยจากน้ำมูก น้ำลาย หร�อสารคัดหลั่งของผูปวย หร�อผูที่เปนพาหะ โรคนี้
สามารถทำใหเกิดอาการรุนแรง ถานักทองเที่ยวจะเดินทางไปพ�้นที่ดังกลาว และ
มีโอกาสสัมผัสคลุกคลีกบั คนจำนวนมาก ควรปร�กษาแพทยเพ�อ่ พ�จารณารับวัคซีน
ดังกลาว

รูปแสดงพ�้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงของโรคไขกาฬหลังแอนในแอฟร�กา

reference : CDC Yellow Book 2018

4. ระวังโรคมาลาเร�ย เนื่องจากแหลงทองเที่ยวหลายแหงในแอฟร�กาอยูในพ�้นที่
เสี่ยงสูงในการติดเชื้อมาลาเร�ย เชน ประเทศเคนยา เอธิโอเปย แทนซาเนีย
โมซัมบิก นามิเบีย แซมเบีย ซิมบับเว น้ำตกว�กตอเร�ย มาดากัสการ ไนจ�เร�ย
รวันดา ฯลฯ ดังนั้นนักทองเที่ยวควรศึกษาว�ธีปองกันใหดี และควรปร�กษาแพทย
กอนการเดินทาง

5. ศึกษาขอมูลและปองกันความเสีย่ งเฉพาะอืน่ ๆในการเดินทาง
• ศึกษาขอมูลระบาดของโรคติดตอรายแรง เชน โรคอีโบลา วามีการระบาดอยูห ร�อไม
และระบาดอยูท ป่ี ระเทศใด นักทองเทีย่ วไมควรเดินทางเขาไปในพ�น้ ทีร่ ะบาดของโรค
• ถาจะไปทองซาฟาร� ควรปฏิบตั ติ ามกฎกติกาของอุทยานนัน้ เสมอ เชน ถาเขาหาม
ลงไปเดินก็อยาทำ ใหนง่ั อยูใ นรถตลอดเวลา ไมทำเสียงรบกวนสัตว ฯลฯ ไมควร
ไปเทีย่ วแบบคึกคะนอง ตองระมัดระวังเร�อ่ งความปลอดภัยเสมอ ระหวางทีอ่ อกไป
เทีย่ วซาฟาร�ควรทายากันยุงเสมอ

• ระวังเร�อ่ งสภาพอากาศ ศึกษาเร�อ่ งอุณหภูมใิ หดี เชน ถาใครจะไป Danakil depression
หร�อ Dallol ในเอธิโอเปย ตรงพ�น้ ทีน่ น้ั จะรอนมาก ตองเตร�ยมตัวใหดี
• ระมัดระวังการสัมผัสกับแหลงน้ำจ�ดตามธรรมชาติของทว�ปแอฟร�กา เชน แมนำ้
ทะเลสาบน้ำจ�ด เนือ่ งจากมีความเสีย่ งจะติดเชือ้ พยาธิใบไม Schistosomiasis ได

• นอกจากยุงแลวยังตองระวังแมลงอืน่ อยาใหกดั ตอย โดยเฉพาะ tsetse fly ซึง่ เปน
สาเหตุของโรค African trypanosomiasis (sleeping sickness) ควรสวมเสือ้ ผา
ใหมดิ ชิด อยาใสเสือ้ สีฉดู ฉาด หลีกเลีย่ งเสือ้ ผาสีนำ้ เง�น

6. ถาจะไปบางเมือง บางพ�น้ ทีท่ ย่ี งั มีสถิตกิ ารกออาชญากรรมสูง เชน โจฮันเนสเบิรก
หร�อยังมีความรุนแรงมีการสูร บ เชน South Sudan, Rwanda ตองระมัดระวัง
ความปลอดภัยในชีวต� และทรัพยสนิ ใหดี ไมควรออกไปเดินในทีเ่ สีย่ ง หร�อไปในเวลา
กลางคืน

• ถาเลือกจะไปแอฟร�กา และไปปนภูเขาคีลมิ นั จาโรดวย ตรงนีค้ งหนีไมพน ตอง
เตร�ยมตัวเร�อ่ ง High altitude sickness ใหดี เพราะการ trek ไปถึงยอดเขาตองใช
เวลามาก และสวนใหญตอ งกินยาเพ�อ่ ปองกันโรคจากความสูง

7. ดูแลสุขอนามัย อาหารการกิน เคร�อ่ งดืม่ พยายามเลือกกินหร�อดืม่ ของทีส่ ะอาด
ปลอดภัย อยากินเนือ้ สัตวปา ทีด่ บิ ไมสกุ หร�อไมทราบแหลงทีม่ าแนชดั

บันทึกการรับวัคซีนปองกันโรค (Vaccination Record)
8. ดูแลสุขภาพใหพรอมกอนการเดินทาง กอนการเดินทางทุกครัง้ ควรดูแลสุขภาพ
ใหแข็งแรงสมบูรณ ในผูท ม่ี โี รคประจำตัว ควรปร�กษาแพทย และเตร�ยมยาประจำตัว
ไปทุกครัง้ นอกจากนีค้ วรพ�จารณาฉีดวัคซีนทีแ่ นะนำกอนการเดินทาง เชน วัคซีน
บาดทะยัก วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ แมวา วัคซีนเหลานีจ้ ะไมไดเปนวัคซีนทีบ่ งั คับ
แตการฉีดวัคซีนจะชวยปองกันโรคและลดความเสีย่ งและความยุง ยากไปไดมาก
9. พ�จารณาทำประกันการเดินทาง การทำประกันสุขภาพกอนการเดินทางเปนสิง� ที่
ควรพ�จารณา อยางไรก็ตามตองพ�จารณาบร�ษทั ประกันและศึกษาขอมูลกรมธรรม
อยางละเอียดวา มีขอ คุม ครอง และขอยกเวนอะไรบาง และประเทศทีจ่ ะเดินทางอยูใ น
ประเทศที่ไดรบั ความคุม ครองหร�อไม
10. ถาไมสบายหลังกลับจากการเดินทางตองบอกแพทยเสมอวาได ไปที่ใดมาบาง
เนือ่ งจากนักทองเทีย่ วอาจติดโรคจากทว�ปแอฟร�กากลับมา การใหประวัตกิ าร
เดินทางแกแพทยเปนสิ�งสำคัญมาก จะชวยใหแพทยว�นิจฉัยโรคไดถูกตองและ
รวดเร็ว

ชื่อ(Name) …………………………………………………..…………………………..……………อายุ(Age)………………….

วัคซีน

ครัง้ ที่ 1
วันที่

ครัง้ ที่ 2
วันที่

ครัง้ ที่ 3
วันที่

ครัง้ ที่ 4
วันที่

ครัง้ ที่ 5
วันที่

วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ
(Influenza)
วัคซีนปองกันไขสมองอักเสบ
(Japanese Encephalitis)
วัคซีนปองกันไขเหลือง
(Yellow fever)
วัคซีนปองกันไขกาฬหลังแอน
(Meningococcal)
วัคซีนปองกันโรคไทฟอยด
(Typhoid)
วัคซีนปองกันบาดทะยัก
-คอตีบ-ไอกรน (Tdap)
วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบเอ
(Hepatitis A)
วัคซีนปองกันพ�ษสุนขั บา
(Rabies vaccine)
วัคซีนปองกันหัด-หัดเยอรมัน
-คางทูม (MMR)
วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบบี
(Hepatitis B)
วัคซีนอหิวาตกโรค
(Cholera)
หมายเหตุ: นักทองเที่ยวแตละคนอาจไดรับวัคซีนกอนการเดินทางไมเหมือนกัน ข�้นอยูกับปจจัยหลายอยาง
ควรปร�กษาแพทยเพ�่อขอคำแนะนำเร�่องวัคซีนที่เหมาะสมกอนการเดินทาง

