
VIII

สารบัญ Content

หลักการทัว่ไปของเวชศาสตร์การเดนิทางและท่องเทีย่ว

01
 ความส�าคญัและความท้าทายของเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเทีย่ว .........................................3 
 Principle and challenge in Travel Medicine
 ประตาป  สงิหศวิานนท์

02
 ปัญหาสขุภาพทีพ่บบ่อยในนักเดนิทาง ..........................................................................................5
 Common health problems among traveler
 พรเทพ  จนัทวานชิ

03
 การเจบ็ป่วยในเวชศาสตร์ทางทะเลท่ีส�าคญัในนักท่องเทีย่ว ..........................................................11
 Important marine hazards in traveler
 ธนษวัฒน์  ชยักลุ

04
 หลกัการประเมินความเสีย่ง และแนวทางการให้ค�าปรกึษาก่อนการเดินทาง ..............................29
 Risk assessment and Pre-travel counselling
 วชัรพงศ์  ปิยะภาณี

การดูแลนกัท่องเท่ียวก่อนการเดนิทาง (Pre-travel visit)

05
 หลกัการพจิารณาวคัซนีเบ้ืองต้นในนักเดนิทาง ...........................................................................39
 How to recommend vaccine for traveler
 วชัรพงศ์  ปิยะภาณี

06
 วคัซนีไข้เหลอืง .......................................................................................................................... 49 
 Yellow fever vaccine
 วชัรพงศ์  ปิยะภาณี

07
 วคัซนีไข้กาฬหลังแอ่น วคัซีนไข้สมองอักเสบเจอี ....................................................................... 59  
 Meningococcal vaccine, Japanese encephalitis vaccine
 วศนิ  แมตสี,่ วชัรพงศ์  ปิยะภาณี

08
 วคัซนีตับอกัเสบเอ วคัซนีตบัอกัเสบบี วคัซนีไทฟอยด์ และวคัซนีอหวิาตกโรค ......................... 69
 Hepatitis A/B vaccine, Typhoid vaccine, Cholera vaccine
 กติตยิศ  ภูว่รวรรณ



IX

09
 การให้ค�าปรกึษานกัเดินทางทีเ่ป็นหญิงตัง้ครรภ์ .......................................................................... 77 
 Pregnant traveler
 วรีวรรณ  หตัถสงิห์

10
 การให้ค�าปรกึษานกัเดินทางเดก็ .................................................................................................87
 Child traveler
 วรีวรรณ  หตัถสงิห์

11
 การให้ค�าปรกึษานกัเดินทางทีมี่ภาวะภมูคุ้ิมกันบกพร่อง .............................................................97
 Immunocompromised traveler
 วรีวรรณ  ลวุรีะ, ธนัดร  งามประเสรฐิชัย

12
 การให้ค�าปรกึษานกัเดินทางทีมี่โรคหวัใจและหลอดเลอืด ........................................................... 111
 Traveler with cardiovascular diseases
 ชญาสนิธุ ์ แม้นสงวน

13
 การให้ค�าปรกึษานกัเดินทางทีมี่โรคระบบทางเดนิหายใจ ...........................................................121
 Traveler with respiratory tract diseases
 อดุมศักดิ ์ ศลิาจ�ารญู

14
 การให้ค�าปรกึษานกัเดินทางทีมี่โรคไต ......................................................................................126
 Traveler with kidney diseases
 วรีะพงษ์  ภมูรัิตนประพณิ

15
 การให้ค�าปรกึษานกัเรยีน นกัศกึษาก่อนไปศกึษาต่อต่างประเทศ ............................................. 133 
 Pre-travel counseling for student
 ลภากร  ฉตัรพัฒน์, วชัรพงศ์  ปิยะภาณ ี

16
 การเตรยีมตวัก่อนไปทีสู่งและโรคแพ้พืน้ทีสู่ง ............................................................................143 
 High altitude illness and how to prepare
 วชัรพงศ์  ปิยะภาณี

17
 หลกัการประเมินความเสีย่งและป้องกันมาลาเรียในนกัเดนิทาง ................................................150
 Risk assessment and malaria prevention for traveler
 วชัรพงศ์  ปิยะภาณี



X

18
 หลกัการใช้ยาป้องกนัมาลาเรยีในนกัเดินทาง ............................................................................160
 Malaria chemoprophylaxis in traveler
 วชัรพงศ์  ปิยะภาณี

การดูแลนกัท่องเท่ียวหลัง/ระหว่างการเดนิทาง (Post-travel visit)

19
 หลกัการประเมินและดูแลนกัท่องเท่ียวหลงัการเดนิทาง ............................................................171 
 Approach to returned traveler
 วชัรพงศ์  ปิยะภาณี

20
 ปัญหาไข้ หลงัจากกลบัจากการเดินทาง.....................................................................................177 
 Fever in returned traveler
 ธนัดร  งามประเสรฐิชยั

21
 ปัญหาทางผวิหนงัทีพ่บบ่อยในนกัท่องเท่ียว ..............................................................................190
 Common skin problems in traveler
 จติตมิา  ฐติวฒัน์, สพุชิชา  กมลรตันกลุ

22
 โรคอุจจาระร่วงในนกัท่องเทีย่ว .................................................................................................212
 Travelers' diarrhea
 ฉตัรพร  กติติตระกลู

23
 การให้วคัซนีป้องกนัโรคพิษสนุขับ้าแก่นกัเดินทาง .................................................................... 226
 Rabies immunization of travelers in a canine rabies endemic area
 ธรีะพงษ์  ตณัฑวเิชยีร

24
 ภาวะการเมาเวลาและการเมาการเคล่ือนที ่.............................................................................. 246 
 Jet lag and motion sickness
 เยาวลักษณ์  สขุธนะ

เวชปฏิบติัในคลินกินกัท่องเทีย่ว     

25
 การด�าเนนิการคลนิกินกัท่องเทีย่ว ............................................................................................261
 How to run a travel clinic
 วชัรพงศ์  ปิยะภาณี

สารบัญ Content



XI

26
 การบรหิารจดัการวคัซนีในคลนิกินกัท่องเทีย่ว .......................................................................... 271
 Vaccine management in travel clinic
 จฑุามาศ  โอฬารวจิติรวงศ์, ชวลัรัตน์  บญุแดง

27
 การให้การพยาบาลในคลนิกินกัท่องเท่ียว และปัญหาทีพ่บบ่อยในการพยาบาล ........................277 
 Nursing care in travel clinic
 จฑุามาศ  โอฬารวจิติรวงศ์

28
 ตวัอย่างกรณ ีการให้ค�าปรกึษาในคนไทยทีไ่ปเทีย่วแอฟรกิา .................................................... 287
 Case study - Thai traveler to Africa
 วศนิ  แมตสี่

29
 ตวัอย่างกรณ ีการให้ค�าปรกึษาก่อนการเดนิทางไปในพ้ืนทีส่งู ................................................. 292 
 Case study - High altitude counselling
 วชัรพงศ์  ปิยะภาณี

30
 ตวัอย่างกรณ ีการให้ค�าปรกึษานกัท่องเทีย่วต่างชาตใินภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ...................297
 Case study - Foreign traveler in Southeast Asia
 ลภากร  ฉตัรพัฒน์

ภาคผนวก

31
 การฝึกอบรมและการเพิม่พนูความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเทีย่ว ........................ 303 
 Training in Travel Medicine
 วชัรพงศ์  ปิยะภาณี

32
 ประสบการณ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน ............................................................................314 
 Experience in residency training
 นจุรีนารถ  คหูาเกษมสนิ

33
 แหล่งข้อมูล แหล่งความรูเ้ก่ียวกบัเวชศาสตร์การเดนิทางและท่องเทีย่ว ....................................321
 Source of information in Travel Medicine
 วศนิ  แมตสี ่


