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บทนํา

 ปจจุบันมีการเดินทางมากขึ้นทั�วโลกทั้งจากการ

เดินทางเพื่อไปทํางาน ศึกษาตอ ทองเที่ยวรวมทั้งการไป

ทําพิธีทางศาสนา พบวาโรคติดเชื้อเปนสาเหตุของการ

เสียชีวิตของนักทองเที่ยวจากประเทศพัฒนาแลวมาใน

เอเชีย แอฟริกาประมาณรอยละ1-51 ผูเดินทางอาจเดิน

ทางจากทวีปหนึ�งไปยังอีกทวีปหนึ�งที่มีโรคติดเชื้อระบาด

หรือเปนเชื้อประจําถิ�นที่แตกตางกันซึ�งอาจนําไปสูการติด

เชื้อของผูเดินทางหรือนักทองเที่ยวที่ไมมีภูมิคุมกันและ

ไมมีความรูในการปองกันตนเองจากการติดเชื้อในพื้นที่

นั้น พบวาผูเดินทางจากประเทศตะวันตกโดยเฉพาะจาก

ประเทศพัฒนาแลวพบวามักจะมีความตื่นตัวเรื่องปญหา

สุขภาพกับการเดินทางมากโดยพบวาสวนใหญกอนเดิน

ทางมาในประเทศแถบ เอเชยี แอฟรกิาพบวานกัทองเทีย่ว

ตะวนัตกกวารอยละ 40 มกัจะผานการรบัปรกึษาจากแพทย

หรือผานคลินิกนักทองเที่ยวมาแลว2-3 ประเทศไทยเปน

ประเทศที่มีชาวตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวเปน

จํานวนมาก จากตัวเลขของกระทรวงการทองเที่ยวพบ

วามีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาในประเทศไทยมากกวา

10 ลานคนในแตละปซึ�งนักทองเที่ยวเหลาน�้สวนหนึ�ง

มาจากประเทศตะวันตกซึ�งมักจะไมมีภูมิคุมกันของ

โรคติดเชื้อที่พบบอยในเขตรอน เชน โรคตับอักเสบเอ

ตับอักเสบบี หรือไขสมองอักเสบเจอี และมักไมไดรับ

วัคซีนปองกันโรคดังกลาวในชวงวัยเด็กเน��องจากไมใช

ปญหาสาธารณสุขของประเทศนั้นๆ ขณะเดียวกัน

ก็พบวามีคนไทยจํานวนมากเดินทางออกนอกประเทศ

ไปยังพื้นที่ตางๆทั�วโลกซึ�งก็ตองไดรับความรูเกี่ยวกับ

ธีระพงษ  ตัณฑวิเชียร

โรคติดเชื้อในประเทศที่เปนจุดหมายปลายทางและอาจมี

ความจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคที่คนไทยอาจไมมี

ภูมิคุมกันดวย เชน วัคซีนปองกันโรคทัยฟอยด ไขกาฬ

หลังแอน ไขเหลือง ดังนั้นการใหความรู และการฉ�ดวัคซีน

เพื่อปองกันโรคกอนการเดินทางเขามาในประเทศไทยแก

ชาวตางชาติและคนไทยที่ตองเดินทางไปยังประเทศอื่นจึง

เปนสิ�งที่ควรพิจารณา

 การใหวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อสําหรับผูเดิน

ทางจัดเปนวิธีปองกันโรคติดเชื้อจากการเดินทางที่ดีที่สุด

วิธีหนึ�ง อยางไรก็ตามการหลีกเลี่ยงการสัมผัสโรคของ

ผูเดินทาง การปองกันการติดเชื้อดวยวิธีอื่นๆ และการ

ปองกันอันตรายที่เกิดจากการเดินทางไปในพื้นที่ เชน 

ภมูอิากาศ กเ็ปนสิ�งทีต่องทาํรวมกนัเสมอในการเดนิทาง4,5 

(ตารางที่ 1) การใหวัคซีนปองกันโรคยังขึ้นกับปจจัยเสี่ยง

ในการติดเชื้อของแตละโรคซึ�งก็มีความแตกตางกัน 

และวัคซีนแตละชนิดก็อาจมีขอจํากัดในการใชปองกัน

โรคเชน วัคซีนไมสามารถออกฤทธิ์ปองกันโรคไดทันที 

เน��องจากการใหวัคซีนเปน active immunization รางกาย

จําเปนตองใชเวลาในการสรางภูมิคุมกันโรค (antibody) 

และในวคัซนีบางชนดิตองมกีารฉ�ดหลายครัง้จงึจะสามารถ

ทําใหรางกายจะสรางภูมิคุมกันเพียงพอในการปองกัน

โรคได รวมทั้งวัคซีนหลายชนิดอาจมีขอหามในการ

รับวัคซีน เชน หญิงตั้งครรภ ผูปวยที่เปน severe 

immunocompromised host หรือบางรายอาจพบวา

ฉ�ดแลวไมสามารถกระตุนการสรางภูมิคุมกันไดดีพอ 

ดังนั้นโดยทั�วไปนักทองเที่ยวควรไปพบแพทยเพื่อขอรับ

คําปรึกษาและควรเริ�มการรับวัคซีนกอนอยางนอย 

4 สัปดาหกอนการเดินทาง เพื่อใหไดรับวัคซีนที่จําเปน

วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับผู�เดินทาง
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ใหครบหรือมีเวลาที่ทําใหรางกายมีภูมิคุมกันในการ

ปองกันโรค และแพทยสามารถใหการดูแลในกรณ�ที่อาจ

มีผลขางเคียงภายหลังการฉ�ดวัคซีน แตในความเปน

จริงแลวมีผูเดินทางไมนอยที่มีแผนการเดินทางรีบดวน 

(last minute travelers) หรือไมไดเขามารับการปรึกษา

ตั้งแตเนิ�นๆ ทําใหไมมีเวลามากนักในการฉ�ดวัคซีน ทําให

ไดรับวัคซีนไมครบ หรืออาจไมไดรับวัคซีนกอนการเดิน

ทาง เมื่อผูเดินทางเขามาพบแพทยเพื่อขอคําปรึกษาและ

ขอรับวัคซีนปองกันโรคกอนการเดินทาง แพทยควรที่จะ

ตองพิจารณาสิ�งตอไปน�้กอนพิจารณาเลือกใหวัคซีนเพื่อ

ปองกันโรคแกนักเดินทาง ไดแก

 Category                                       Elements

 Assessing the health of      Assessment of underlying medical conditions such as

 the traveler                           pregnancy, immunocompromised condition,

      medication, and allergies

  Assessment of immunization history

 Assessing the health risk of  Season of travel

 travel Itinerary       Duration

 Reason for travel

 Style of travel, rural or urban

 Planned activities

 Risks of exposure

 Preventive advice    Vaccine-preventable illness

 Traveler’s diarrhea prevention and self-treatment

 Malaria prevention

 Insect avoidance measures

 Other vector-borne and water-borne illness

 Personal safety, behavior, and sexual health

 Educate on sexual transmitted diseases, bloodborne diseases

 Environmental illness (related to altitude, heat, cold, swimming, and diving)   

         Motion sickness and jet lag

 Animal bites and rabies avoidance

 Long-term travelers, expatriates, and business travelers

 Special needs travelers (e.g., pregnant women, patients with diabetes,   

                                                          immunocompromised patients, and transplant recipients)

                                                 Travel health resources (e.g., traveler-oriented Web sites)

 Travel medical kits

 Travel health and medical evacuation insurance

 Access to medical care overseas

 Vaccination                                 Update routine vaccine profile

 Routine, required and recommended vaccines

 Post-travel assessment                Access illnesses after trevelling (such as returning fever)

 ตารางที่ 1 แนวทางการใหการดูแลและใหคําปรึกษาแกผูเดินทาง
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วัคซีนสําหรับผูเดินทาง

 1. ขอมูลพื้นฐานดานสุขภาพของผูเดินทาง เชน 

อายุ เพศ โรคประจําตัว ภาวะตั้งครรภ ประวัติการแพยา 

การแพ วคัซนีหรอืสวนประกอบของวคัซนี ภาวะภมูคิุมกนั

ของรางกาย และประเมินภาวะการปองกันโรคของผูเดิน

ทางโดยการตรวจสอบประวัติการไดรับวัคซีนชนิดใด

มากอน และบางครัง้อาจจาํเปนตองตรวจเลอืดเพือ่ประเมนิ

วามีภูมิคุมกันโรคเพียงพอหรือไม

 2. ขอมลูเกีย่วกบัจดุหมายปลายทาง (destination) 

ของการเดินทาง เชน ระยะเวลาเดินทางที่พํานัก สถานที่

ทีจ่ะไปในประเทศนัน้ กจิกรรมทีจ่ะทาํในชวงเดนิทาง สถาน

ที่พัก ลักษณะอาหารการกินระหวางการเดินทาง ฯลฯ 

 3. ขอมูลดานระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อของที่

ที่ผูเดินทางจะเดินทางไป เชน พื้นที่เสี่ยง ความชุกของ

โรคติดเชื้อในพื้นที่นั้น ลักษณะการติดตอของโรคติดเชื้อ

ในพื้นที่และวิธีปองกัน ความรุนแรงของโรค การรักษาใน

พืน้ทีแ่พทยอาจจาํเปนตองสบืหาขอมลูของจดุหมายปลาย

ทางผานทาง website ตางๆ

 4. ขอมลูเกีย่วกบัวคัซนีปองกนัโรคทีจ่าํเปนตองให

แกผูเดนิทาง เชน ชนดิของวคัซนี (วคัซนีเชือ้เปน/เชือ้ตาย) 

ประสทิธภิาพของวคัซนี ราคา ขอบงชี ้ขอหามในการใชวคัซนี 

วัคซีนสามารถใหรวมกับวัคซีนอื่นๆไดหรือไม และผล

ขางเคียงของวัคซีนแตละชนิดดวย รวมทั้งวิธีการปองกัน

 ตารางที่ 2  วัคซีนสําหรับผูเดินทาง

 Routine vaccines   Mandatory or required vaccines  Recommended  vaccines

    for certain destinations                      for persons with                                                

    before entering                                risks of exposure

 Tetanus-diphtheria  Yellow fever    Hepatitis A

 Pertussis   Meningococcal*    Typhoid

 Varicella-zoster        Rabies

 Polio         Meningococcal

 Influenza        Japanese B encephalitis

 Pneumococcus        Tick-borne encephalitis

 Hepatitis B        Cholera

 Haemophilus influenzae type B

 Measles, mumps, Rubella

*The tetravalent vaccine (A, C, Y, W-135) is required by Saudi Arabia for Hajj and Umrah pilgrims

โรคอื่นๆที่สามารถปฏิบัติได

 แพทยตองใชขอมูลเหลาน�้ทั้งหมดมาพิจารณา

ถึงความจําเปนที่ตองรับวัคซีนโดยขอมูลขางตน ขอดีและ

ผลเสียที่เกิดขึ้น (risk-benefit) ในการรับวัคซีน โดยตอง

พิจารณาเปนรายบุคคล เน��องจากจะมีรายละเอียดแตก

ตางกัน และกอนการใหวัคซีนแตละครั้งจะตองมีการใหคํา

ปรึกษาเพื่อใหนักทองเที่ยวเซ็นยินยอมรับวัคซีนเสมอ 

 

 วคัซนีทีพ่จิารณาใหแกผูเดนิทางแบงไดเปน 3 กลุม 

(ดังตารางที่ 2) ไดแก

1. วัคซีนที่ผูเดินทางตองไดรับกอนเดินทางเขาในพื้นที่

ของบางประเทศ (mandatory or required vaccines for 

certain destination) 

 โดยทั�วไปมักไดแก วัคซีนปองกันโรคไขเหลือง 

(yellow fever vaccine) และวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อ

มินนิงโกคอคคัสหรือโรคไขกาฬหลังแอน (meningococ-

cal vaccine) ที่มีขอกําหนดตองไดรับวัคซีนกอนเดินทาง

เขาบางประเทศ ประเทศไทยไมไดมีขอกําหนดวาจํา

เปนตองฉ�ดวัคซีนชนิดใดมากอน ยกเวน นักทองเที่ยว

ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของไขเหลือง 

 ตารางที่ 2  วัคซีนสําหรับผูเดินทาง
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ตองมีหลักฐานวาไดรับการฉ�ดวัคซีนไขเหลืองแลวกอน

เดินทางเขาประเทศเพื่อปองกันการระบาดของไขเหลือง

ในประเทศ 

 ผูเดินทางจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรค

ไขเหลืองเมื่อเดินทางไปในประเทศแถบแอฟริกาตอน

กลาง (บริเวณศูนยสูตรและระหวางเสนรุงเหน�อและใตที่

15 องศา) และประเทศในแถบอเมริกาใต (ศึกษา

รายละเอยีดประเทศทีม่รีายงานโรคน�้ไดจาก www.cdc.gov/

travel/index.htm) การติดเชื้อพบไดในผูเดินทางไป

ประเทศดังกลาวหรือผูที่ตองทํางานในหองปฏิบัติการ

เกี่ยวกับเชื้อไขเหลือง การติดตอมีพาหะเปนยุงชนิด

Aedes (ในเขตเมือง) Culex และ Haemagogus (ในปา)

และแหลงรังโรคเปนสัตวและมนุษย มีรายงานการระบาด

ของโรคสวนใหญในเขตชนบท อยางไรก็ตามมีรายงาน

การระบาดในเขตเมืองเน��องจากการอพยพของผูปวย

ที่มีเชื้อน�้ ในกระแสโลหิตจากเขตชนบทมาสูเขตเมือง

ทําใหตองพิจารณาการฉ�ดวัคซีนไขเหลืองน�้ ใหแกผู

เดินทางที่อยูเฉพาะในเขตเมืองของประเทศเหลาน�้ดวย

พบวาความเสี่ยงในการติดโรคของผูเดินทางขึ้นกับ พื้นที่

ที่เดินทางเขาไปทองเที่ยว ฤดู ระยะเวลาที่พํานัก กิจกรรม

ที่เสี่ยงตอการถูกยุงกัด พบวาอัตราการติดเชื้อตั้งแต 

1:300-1:2,000 หรือนอยกวาสําหรับนักทองเที่ยว ในบาง

ประเทศในเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหน�อ ที่

ไมมีรายงานการเกิดโรคน�้แตมียุงที่สามารถแพรกระจาย

โรคได ในประเทศเหลาน�้จึงบังคับใหผูเดินทางฉ�ดวัคซีน

น�้กอนเดินทางเขาประเทศถาผูเดินทางนั้นเดินทางมา

จากประเทศที่มีการรายงานไขเหลืองหรือมีการหยุดพัก

ระหวางตอเครื่องบิน วัคซีนไขเหลืองเปน live-attenuated 

vaccine พบวาการใหวัคซีนปองกันโรคในคนอายุมากกวา 

9 เดือน และฉ�ดกระตุนทุก 10 ป พบวาใหภูมิคุมกันโรค

รอยละ 95 โดยตองฉ�ดวัคซีนกอนออกเดินทางอยางนอย 

10 วันและไมเกิน 10 ป6,7และตองลงในเอกสารรับรอง

ของ the Official International Certificate of Vaccination

against Yellow Fever ซึ�งเปนบัตรสีเหลือง (yel-

low book) สําหรับวัคซีนน�้มีขอหามในเด็กอายุนอย

กวา 6 เดือนและผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง ในกรณ�

ที่มีการตั้งครรภในไตรมาสแรกหรือผูหญิงที่ใหนมบุตร

เด็กชวงอายุ 6-12 เดือน ผูปวยติดเชื้อเอชไอวีที่ไม

มีอาการและมีภูมิคุมกันสูง ผูที่แพไข ผูสูงอายุที่รับ

วัคซีนครั้งแรก การพิจารณาใหวัคซีนในกลุมดังกลาว

ควรระมัดระวังโดยพิจารณาถึงโอกาสการติดเชื้อและผล

ขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น หากผูเดินทางเหลาน�้ที่ยังมีความ

จําเปนตองเดินทางเขาประเทศที่มีรายงานไขเหลือง

นักเดินทางเหลาน�้ตองมีเอกสารรับรองวามีขอหามตอการ

ใหวัคซีนน�้จึงไมไดรับวัคซีนตามขอกําหนด ผูเดินทาง

จําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อมินนิงโก

คอคคัสคือ ผูที่จะเดินทางไปในทองที่หรือประเทศที่มี

โรคน�้ชุกชุม (endemic หรือ hyperendemic area) 

เชน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ ณ เมืองเมกกะ 

ประเทศซาอุดิอาระเบีย หรือไปบริเวณ subsahara ทวีป

แอฟริกาเหน�อ รวมทั้งนิสิตนักศึกษากอนเขาเปนนิสิต

ใหมของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผูที่ตอง

เขาอยูในหอพัก (นักเรียน-นักศึกษาประจํา) ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร วัคซีนที่ ใชเปน 

quadrivalent vaccine มี Neisseria meningitidis  

ซีโรกรุป A, C, Y และ W-135 (วัคซีนที่มีในปจจุบันไมมี

เชื้อที่เปน serogroup B) แมวาโรคติดเชื้อมินนิงโกคอคคัส

ยังเปนโรคที่พบอยูตอเน��องประปรายทุกประเทศทั�วโลก

รวมทั้งประเทศไทย แตอุบัติการณของโรคในประเทศไทย

มีประปรายไมมาก ที่มีรายงานระบาดเล็กๆ  มักจะพบใน

ชายแดนเขตติดตอถึงประเทศเพื่อนบานทางพมาหรือจีน 

และกวารอยละ 70 จะเปน meningococcal serogroup 

B ซึ�งไมมีอยูในวัคซีน ดังนั้นการฉ�ด meningococcal 

vaccine จะไมมีประโยชนสําหรับบุคคลทั�วไป8-10

2. วคัซนีทีเ่ปนพืน้ฐานควรไดรบัทกุราย (routine vaccines) 

 วคัซนีชนดิน�เ้ปนวคัซนีพืน้ฐานทีท่กุคนในประเทศ

ควรไดรับ โดยไมจําเปนตองมีการเดินทางทองเที่ยว เชน 

วัคซีนปองกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก วัคซีนปองกัน

โรคโปลโิอ วคัซนีปองกนัโรคตบัอกัเสบบ ีวคัซนีปองกนัโรค
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หัด หัดเยอรมัน คางทูม ฯลฯ วัคซีนเหลาน�้เปนวัคซีนที่อยู

ในแผนการใหวัคซีนของแตละประเทศ (national program 

for immunization) โดยใหในเด็กและ ผูใหญทุกคน วัคซีน

เหลาน�้อาจจําเปนตองมีการใหกระตุนในผูใหญเน��องจาก

ระดับภูมิคุนกันจะลดลงไดโดยเฉพาะในประชากรที่อาศัย

อยูในประเทศที่มีความชุกของโรคดังกลาวต่ํา จําเปน

ตองการการฉ�ดกระตุน เชน มีคําแนะนําใหใหวัคซีน dT 

ทุกๆ 10 ป นอกจากน�้ยังมีวัคซีนใหฉ�ดในประชากรกลุม

เฉพาะซึ�งไมเกี่ยวกับการเดินทางเชน ในคนสูงอายุควรได

รบัวคัซนีไขหวดัใหญและ polysaccharide pneumococcal 

vaccine เปนตน

3. วัคซีนที่แนะนําใหใชในนักทองเที่ยว 

(recommended vaccines for person with risks of ex-

posure)

 มีการแนะนําใหใชวัคซีนบางชนิดแกผูเดินทาง

ที่เดินทางมายังประเทศในแถบเอเชีย แอฟริกา เชน 

วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอี วัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบา วัคซีนปองกันตับอักเสบเอ วัคซีนปองกันโรค

อหิวาตกโรค วัคซีนปองกันโรคทัยฟอยด  เปนตน ซึ�ง

สามารถอานรายละเอียดของวัคซีนตางๆไดจากบทอื่นๆ

ในหนังสือเลมน�้

เอกสารอางอิง

 1. Steffen R.  Epidemiology: Morbidity and 

mortality in travelers. In: Keystone JS, Kozarsky PE, 

Freedman DO, et al. Travel Medicine 2nd Edition. 

Mosby an imprint of Elsevier Limited; 2008. p.1-11.  

 2. Hamer DH, Conner BA. Travel health knowl-

edge, attitudes and practices among United States 

travelers. J Travel Med. 2004;11:23-6.

 3. Piyaphanee W, Wattanagoon Y, Silacham-

roon U, Meansanguan C, Wichianprasat P, Walker E. 

Knowledge, Attitudes and Practices among foreign 

backpackers towards malaria risk in Southeast Asia. 

J Travel Med. 2009;16:101-6.

 4. Boapimp P, Comarmond C. Assessment 

and counseling of international travelers: A guide for 

practicing physicians. J Infect Dis Antimicrob Agent. 

2005;22:133-49. 

 5. World Health Organization. International

travel and health 2009. WHO Press, Geneva, 

Swtizerland; 2007. p.193-218. 

 6. Barnath ED. Yellow Fever: Epidemiology 

and Prevention. Clin Infect Dis 2007;44:850-6. 

 7.  Centers for Disease Control and Prevention. 

Yellow fever vaccine. Recommendations of the Advisory

Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR. 

2002;51:1-10.

 8. Prevention and control of meningococcal

disease. Recommendations of the Advisory Com-

mittee on Immunization Practices (ACIP). MMWR

Recomm Rep. 2000;49:1-10.

 9. Recommendation of the Advisory Com-

mittee on Immunization Practices (ACIP).  Revised 

recommendations of the Advisory Committee on Im-

munization Practices to vaccinate all persons aged 

11–18 years with meningococcal conjugate vaccine. 

MMWR. 2007; 56:765-6.

 10. Harrison LH.  Prospective for vaccine

prevention of meningococcal infection.  Clin  Microbiol 

Rev. 2006;19:142-64.



วัคซีน742 การให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะการให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ

วัคซ�นป�องกันโรค
สําหรับบุคลากรทางการแพทย�




