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 มนุษย์กับการเดินทางเป็นของคู่กันมาตลอดประวัติศาสตร์ ในสมัยก่อนมนุษย์มีการเดินทางไป 
ในทีต่่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพือ่ความอยูร่อด เพือ่การด�ารงเผ่าพันธุ ์เร่รอนไปในทีต่่างๆ เพือ่หา 
ทรพัยากรใหม่ๆ หรอืเพ่ือหนโีรคระบาด หนภียัธรรมชาต/ิภยัสงคราม หรอืแสวงหาดินแดนใหม่ในยคุ 
ล่าอาณานคิม ซึง่การเดนิทางทกุอย่างย่อมมคีวามเส่ียงในตวัของมนัเอง เช่น การเกิดอบุตัเิหตตุ่างๆ
ระหว่างเดินทาง เรือล่ม บุคคลสูญหายระหว่างการเดินทาง ถูกสัตว์ท�าร้าย หรือติดโรคในดินแดน
ทรุกันดาร เช่น ไข้ป่า นอกจากน้ีการเดินทางยงัสามารถท�าให้มกีารแพร่ระบาดของโรคจากดนิแดนหนึง่
ไปอกีดนิแดนหนึง่ได้ ดังเช่นทีเ่คยเกดิข้ึนมาในอดตี ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของอหวิาตกโรคทัว่โลก 
ในปี ค.ศ. 1863-1875 ซึง่มจีดุตัง้ต้นอยู่ทีป่ระเทศอินเดีย หลังจากนัน้แพร่กระจายไปตะวันออกกลาง ยุโรป 
และทวปีอเมรกิา ท�าให้คนจ�านวนมากกว่า 600,000 คนต้องเสียชีวิต หรือการแพร่ระบาดของ Spanish flu 
จากประเทศสเปน และระบาดไปท่ัวโลกในปี ค.ศ. 1918 ซึง่ท�าให้คนเสยีชีวติทัว่โลกกว่า 50 ล้านคน
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 อย่างไรกต็ามการเดนิทางของมนุษย์เป็นสิง่ส�าคญั
และจ�าเป็น และมส่ีวนอย่างมากในการสร้างความเจรญิ
ให้โลก เพราะมีการค้าขาย มีการถ่ายทอดความรู ้ 
มกีารเรยีนรูศิ้ลปวฒันธรรมซึง่กนัและกนั นอกจากนี ้
ความรู้ความเข้าใจทางการแพทย์หลายอย่างเกิดสืบ
เนือ่งกบัการเดินทาง เช่น โรคลกัปิดลกัเปิด (scurvy) 
ซ่ึงสมยัก่อนพบเฉพาะในชาวเรอื ทีต้่องเดนิทางเป็น
เวลานานๆข้ามมหาสมุทร ซึง่ตอนนัน้ไม่มใีครทราบว่า 
เกิดจากสาเหตใุด ต่อมาภายหลงัจึงได้ค้นพบว่าโรคนี้
เกดิจากการขาดวติามนิซทีีม่อียูม่ากในผลไม้ แต่ชาว
เรือทัง้หลายต้องเดนิทางในทะเลเป็นเวลานาน ท�าให้
ไม่มโีอกาสกินผลไม้ ท�าให้เป็นโรคดงักล่าว
 โลกในยุคปัจจุบัน การเดินทางท่องเที่ยวยิ่ง 
ทวีความส�าคัญมากขึ้น มีจ�านวนนักเดินทางเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเรว็ ในปี ค.ศ. 1970 หรอืเม่ือ 50 ปีทีแ่ล้ว  
มจี�านวนนกัเดนิทางเพยีง 200 ล้านคนทีม่กีารเดนิทาง 

ข้ามประเทศ ซึง่จ�านวนนีเ้พิม่เป็น 400 ล้านคนในปี 
ค.ศ. 1990 และปัจจุบนัเพิม่เป็นมากกว่า 1200 ล้าน 
คน นอกจากจ�านวนนกัเดินทางทีม่มีากขึน้อย่างรวดเรว็ 
ลกัษณะการเดินทางของมนุษย์ได้เปลีย่นไปด้วย สมยั
ก่อนการเดนิทางเป็นเรือ่งยาก ผูท้ีเ่ดินทางส่วนใหญ่
เป็นนกัส�ารวจ นกัผจญภยั มชิชนันาร ีทหาร ฯลฯ น้อย
คนทีจ่ะเดนิทางเพือ่การท่องเทีย่ว แต่ปัจจบุนัการเดนิ
ทางส่วนใหญ่ของมนษุย์เป็นการไปเพือ่การท่องเทีย่ว 
ท�าธรุกิจ โดยไปในทีต่่างๆได้กว้างไกลข้ึน และไปได้
ในระยะเวลารวดเรว็ มกีารประมาณกนัว่าในปัจจบุนั
มนุษย์สามารถเดินทางรอบโลก หรือเดินทางไปใน 
ที่ใดที่หนึ่งของโลกได้ภายในไม่เกิน 36-48 ชั่วโมง  
การเดนิทางท่ีรวดเรว็นีท้�าให้ความเสีย่งในการแพร่ระบาด 
ของโรคติดต่อต่างๆยังมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ 
การระบาดของโรค SARS ทีเ่กดิขึน้ในปี ค.ศ. 2003 หรอื 
การระบาดของไข้หวดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่ (H1N1 2009)  
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ซึง่มกีารระบาดไปทัว่โลกในเวลาเพียง 1 เดอืน หรอื
การท่ีคนจีนท่ีไปท�างานในประเทศแองโกลาติดโรค 
ไข้เหลอืงกลบัมาถงึ 11 คน ท�าให้เกดิความกงัวลว่า 
โรคไข้เหลอืงอาจแพร่ระบาดในประเทศจีนได้ ถ้าไม่ได้
มกีารป้องกนัควบคมุอย่างดี
 จะเห็นว่าปัญหาสุขภาพในนักเดินทาง นับวัน 
จะยิง่มคีวามส�าคญัมากขึน้ เนือ่งจากจ�านวนนกัเดนิทาง 
เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี มีการพบโรคติดต่ออุบัติใหม่
และอุบัติซ�้าอย่างต่อเนื่อง และมีองค์ความรู้ใหม่ๆ
เกดิข้ึนตลอดเวลา ทัง้ในแง่ระบาดวทิยาของโรคต่างๆ 
ความก้าวหน้าของการใช้วัคซีนและการใช้ยาป้องกัน
โรค รวมถงึการตรวจวนิจิฉยั รกัษาและควบคมุโรค
ติดต่อระหว่างประเทศ องค์ความรู้ที่เพิ่มข้ึนเหล่า
นี้เป็นท่ีมาของการพัฒนาการแพทย์สาขาใหม่ที่มี 
ชือ่ว่า เวชศาสตร์การเดนิทางและท่องเท่ียว (Travel 
Medicine) ซึ่งเป็นการแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง 
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกัน ดูแลและรักษาโรคหรือ
ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่ง
ศาสตร์สาขานีม้กีารพฒันาและมีความก้าวหน้าข้ึนมาก
ในช่วง 2-3 ทศวรรษทีผ่่านมา
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีบทบาทและได้เป็น 
ผู้น�าในการพัฒนาศาสตร์สาขานี้ในประเทศไทยมา
อย่างต่อเนือ่ง มกีารก่อตัง้คลนิกิเวชศาสตร์ท่องเทีย่ว 
และการเดินทาง (Travel Clinic) ข้ึนตั้งแต่ในปี  
พ.ศ. 2548 เพือ่ให้การดแูลนกัท่องเทีย่วทัง้คนไทย 
และชาวต่างประเทศ ซึง่คลนิกิเวชศาสตร์ท่องเทีย่วนี้ 
ประสบความส�าเรจ็ มผีูม้ารบับรกิารมากขึน้เป็นล�าดบั 
และคลนิกิได้มผีลงานวจิยัทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์มากกว่า 
40 เรือ่ง นอกจากนีค้ณะเวชศาสตร์เขตร้อนยังเป็น 
แหล่งศึกษาดูงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
ผูส้นใจในศาสตร์สาขานีม้าโดยตลอด 
 ในปี พ.ศ. 2555 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ร่วม
กับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ชมรม 

เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 
แพทย์ผู้เช่ียวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนง
เวชศาสตร์การเดนิทางและท่องเทีย่ว โดยใช้เวลาฝึก 
อบรม 3 ปีทีค่ณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยั
มหิดล โดยได้มีการเริ่มฝึกอบรมแพทย์รุ่นแรกในป ี
พ.ศ. 2557 นบัว่าเป็นก้าวทีส่�าคัญของวงการเวชศาสตร์ 
การเดินทางและท่องเที่ยว เพราะเป็นครั้งแรกใน 
ประเทศไทยและครัง้แรกของโลกท่ีมกีารให้การศกึษา 
ในด้านนีใ้นระดับ Board training ซึง่จะได้ผลติแพทย์ 
ผูเ้ช่ียวชาญด้าน Travel Medicine เพือ่ดแูลรกัษา และ 
ป้องกันโรคหรอืภยัสขุภาพในนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย
และชาวต่างประเทศ
 ในอนาคตเช่ือว่าการแพทย์สาขาเวชศาสตร์การ
เดินทางและท่องเที่ยวจะมีความส�าคัญมากขึ้น จาก
ปัจจยัหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นจ�านวนนกัเดนิทาง
ทั่วโลกที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประชาชน 
ในภูมิภาคอาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ายมากขึ้น จาก 
การเปิดเสรี ท�าให้ผู้เดินทางมากขึ้นอย่างมากซึ่งไม่
ได้หมายถึงเฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่รวมถึง 
นกัธรุกจิ นกัเรยีน นกัศกึษา แรงงาน ตลอดจน ผู้อพยพ  
ผู้ลี้ภัย ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ท�าให้ต้อง 
มกีารเฝ้าระวงัโรคตดิต่อทีเ่ข้มข้นและต่อเนือ่งมากขึน้ 
โรคตดิต่อทีเ่คยถกูควบคมุได้แล้วในประเทศไทย กอ็าจ 
กลับมาเป็นปัญหาใหม่ นอกจากนี้คนไทยที่เดินทาง
ท่องเท่ียวมากขึน้อาจมปัีญหาสขุภาพจากการเดนิทาง
หรอือาจน�าโรคจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย 
ดงันัน้นบัว่าเป็นความท้าทายของแพทย์ด้านเวชศาสตร์
การเดินทางและท่องเทีย่วทีจ่ะช่วยให้นกัเดินทางทกุคน 
รวมถึงสังคมมีความรู้ความเข้าใจ มีเตรียมตัวอย่าง
ดีก่อนและหลังการเดินทาง ซึ่งจะท�าให้การเดินทาง
มีความสุข ปลอดจากโรคและภัยสุขภาพตลอดการ
เดนิทาง


