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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส�ำรวจการเตรียมความพร้อมและประสบการณ์ในการดูแลนักท่องเทีย่ วของ
ผู้ประกอบการและเพื่อหาข้อเสนอแนะรวมทั้งแนวทางในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่มากับการเดินทาง ศึกษา
ด้วยวิธีวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ มัคคุเทศก์ ผู้จัดการบริษัทท่องเที่ยว จ�ำนวน 39 คน โดยใช้แบบสอบถาม
และแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ T-test จากจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่าง 39 คน พบว่าเป็นเพศหญิงร้อยละ 71.79 เพศชายร้อยละ 28.21
อายุเฉลี่ย 46.31 ปี (SD=12.34) ร้อยละ 15.38 มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในอาชีพนี้เป็นระยะ
เวลามากกว่า 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 48.72) คะแนนความรู้ก่อนและหลังจากที่ได้รับการอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.97
และ 13.79 โดยคะแนนหลังจากได้รับความรู้สูงกว่าก่อนได้รับความรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ค่า p<0.05 ส่วนใหญ่
ยังไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยวถึงร้อยละ 76.92 เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการ
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น ร้อยละ 56.41 เคยได้รบั การอบรมเกีย่ วกับการกูช้ วี ติ หรือ CPR (cardiopulmonary resuscitation)
ร้อยละ 46.15 มีเพียงร้อยละ 23.08 ที่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ ร้อยละ 35.90 มีการชี้แจงหรือ
แนะน�ำเรื่องการดูแลสุขภาพให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้ง เมื่อพบนักท่องเที่ยวมีการเจ็บ
ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง พบว่าจะช่วยเหลือโดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สังเกตอาการหรือให้นอนพัก
บางรายทีม่ อี าการรุนแรงจะมีการประสานโรงพยาบาลเพือ่ ส่งต่อหรือเรียกหน่วยกูช้ พี หากอาการไม่รนุ แรงจะพาไปซือ้
ยาที่ร้านขายยาหรือคลินิกที่อยู่ใกล้เคียง จากการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญคือ หน่วยงานด้านสาธารณสุขควร
เข้ามามีบทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนองค์ความรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ เช่น สนับสนุนการอบรม สื่อแผ่นพับ
คู่มือความรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และควรจัดท�ำช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขเพื่อสร้างเครือข่ายการท�ำงานร่วมกันในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในกลุ่มนักเดินทางท่องเที่ยว
ค�ำส�ำคัญ : นักท่องเที่ยว, โรคและภัยสุขภาพ, ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
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Abstract
This study aims to survey of preparation for and experience of tourist health care among tourism
organizations. Moreover, it focuses on finding recommendations and guidelines for monitoring travel health disease.
This study was a descriptive design. It done by way of purposive sampling of 39 participants from guides and
managers of tourism organizations to complete the questionnaire and examination test. The data were analyzed by
using percentage, mean standard deviation (S.D.) and T-test. The results revealed that 71.79% of participants were
female. The mean age of them all was 46.31 years old (S.D. = 12.34). Only 15.37% were older than 60 years
old. Additionally, most of them worked more than 15 years (48.72%). The mean value of knowledge score before
and after the training were 8.97 and 13.79, respectively. It indicated that participants had higher knowledge score
after receiving training which considered statistically significant at p <0.05. About training experience, 56.41%
took part in first aid, while 46.15% choose cardiopulmonary resuscitation. On the other hand, many of participants
had never participated in travel health 76.92%. The findings on their healthcare experience proved that 35.90%
of participants always give information or advice about healthcare to travelers before go abroad. When travelers
had illness of accident during the trip. Participants could provide basic first aid, observe for sign and symptom,
and order patient to take a rest. For severe cases, participants would contact hospitals or called ambulance. As for
moderate cases, they would take that travellers to the nearest pharmacy or clinic. The recommendation from this
study is public health organizations should have a role as mentor in order to support knowledge on travel health
diseases (i.e., support training, provide health information brochures and guidelines). As well as, establishing a
communication channel between tourism organizations and public health organizations. This way can help building
a collaborative network on doing surveillance, prevention and control of travel health disease among travelers.
Keywords : Travelers, travel health diseases, tourism organizations

บทน�ำ
ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น เศรษฐกิ จ การท่ อ ง
เที่ยวถือเป็นรายได้หลักของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็น
เสาหลักในการพัฒนาด้านสังคมในภูมิภาค หากจัดการ
ได้อย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบ การท่องเที่ยวจะ
เป็นฟันเฟืองส�ำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและ
สังคม เนือ่ งจากเป็นตัวเชือ่ มให้เกิดความสัมพันธ์ทางการ
ค้าระหว่างประเทศและความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม
ปัจจุบันความต้องการเดินทางท่องเที่ยวมีมากขึ้นทั้งการ
ท่องเทีย่ วภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้รบั ความ
นิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และมี

แนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ(1) จากสถิติข้อมูลผู้เดินทาง
เข้า - ออกราชอาณาจักร 5 ท่าอากาศยาน (สุวรรณภูมิ,
ดอนเมือง, เชียงใหม่, ภูเก็ต, หาดใหญ่) จากกระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา(2) พบว่าคนไทยเดินทางออกนอก
ประเทศเฉลี่ยเดือนละ 4-5 แสนกว่าคน โดยในปี 2561
คนไทยเดินทางไปต่างประเทศประมาณ 6,541,643 คน
เพิม่ ขึ้นจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 11 และคนต่างชาติ
เดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 26,922,170 คน โดย
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
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เนื่องจากการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น ประกอบ
กับราคาค่าเดินทางในปัจจุบันที่ไม่แพงมากนัก จึงส่งผล
ให้มีการเดินทางกันมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันการเดินทาง
ท่องเทีย่ วในแต่ละครัง้ ก็เพิม่ ความเสีย่ งต่อปัญหาสุขภาพ
เช่น อุบตั เิ หตุ การเจ็บป่วย ความเสีย่ งจากการติดเชือ้ และ
การแพร่กระจายเชือ้ โรคจากทีห่ นึง่ ไปสูอ่ กี ทีห่ นึง่ เช่น โรค
ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS), โรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกา (Zika virus), โรคซาร์ส, โรคไข้หวัดนก และ
โรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ เป็นต้น(3) ดังนั้นการเดิน
ทางในแต่ละครั้งจ�ำเป็นต้องมีการเตรียมตัวทั้งในเรื่อง
สุขภาพและสภาวะจิตใจ ตลอดจนอุปกรณ์การเดินทาง
ต่างๆ ให้พร้อมส�ำหรับการเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
การเดินทางไปยังประเทศที่ยังมีการระบาดของโรคหรือ
ภัยต่างๆ นักท่องเที่ยวควรได้รับค�ำแนะน�ำหรือขอค�ำ
ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนการเดินทางทุกครั้ง เช่น การ
ขอรับวัคซีน การปฏิบัติตัวระหว่างอยู่ในประเทศนั้นๆ
เป็นต้น โดยเฉพาะในระหว่างการเดินทางหากเดินทางไป
เป็นกลุม่ ทีม่ ผี นู้ ำ� เทีย่ ว/มัคคุเทศก์ หากเกิดปัญหาอาจขอ
ค�ำแนะน�ำหรือปรึกษาจากบุคคลเหล่านีไ้ ด้ เนือ่ งจากกลุม่
คนดังกล่าวถือเป็นส่วนส�ำคัญอย่างหนึง่ ของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นผู้ที่มีส่วนส�ำคัญในการน�ำเสนอ
ข้อมูลการท่องเที่ยว เช่น สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ให้แก่
นักท่องเทีย่ วได้รบั ทราบ นอกจากนีย้ งั เป็นผูท้ คี่ อยอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว ชีแ้ นะอธิบายสิง่ ต่างๆ ให้
แก่นักท่องเที่ยวทราบ รวมทั้งคอยดูแลสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ วในขณะเดินทางอีกด้วย(4)
ดังนัน้ หากบุคคลกลุม่ นีม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจด้านโรคและ
ภัยสุขภาพ สามารถดูแลนักท่องเที่ยวเบื้องต้นได้ในกรณี
เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ก็จะช่วยในการเฝ้าระวังโรคและ
สุขภาพในเบื้องต้นได้ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะได้รับการ
รักษาหรือพบแพทย์ และยังเป็นเครือข่ายที่ส�ำคัญของ
หน่วยงานด้านสาธารณสุขในการทีจ่ ะช่วยลดการเจ็บป่วย
ลดความรุนแรงของโรคในระหว่างเดินทางของนักท่อง
เที่ยวได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การ
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ส�ำรวจการเตรียมความพร้อมและประสบการณ์ในการ
ดูแลนักท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวปี 2562
เพื่อจะได้หาข้อเสนอแนะและแนวทางในการเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับการเดินทางท่องเที่ยว
ได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคและ
ภัยสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและท่องเที่ยวของ
ผู้ประกอบการ
2. เพื่ อ ส� ำ รวจการเตรี ย มความพร้ อ มและ
ประสบการณ์ในการดูแลนักท่องเทีย่ วของผูป้ ระกอบการ
ท่องเที่ยว
3. เพื่ อ หาข้ อ เสนอแนะและแนวทางในการ
เฝ้ า ระวั ง โรคและภั ย สุ ข ภาพที่ ม ากั บ การเดิ น ทางและ
ท่องเที่ยว

วัสดุและวิธีการศึกษา
1. รูปแบบการศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา
โดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร: เจ้าหน้าที่ดูแลลูกทัวร์ เจ้าหน้าที่น�ำ
เทีย่ ว มัคคุเทศก์ ผูจ้ ดั การบริษทั ท่องเทีย่ ว จากบริษทั ท่อง
เที่ยว ทั้งหมด 50 แห่ง
กลุ่มตัวอย่าง: ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จ�ำนวน 39
คน จากบริษัทท่องเที่ยว จ�ำนวน 30 แห่ง
3. พื้นที่ด�ำเนินการ: กรุงเทพมหานคร
4. ช่วงระยะเวลาในการด�ำเนินงาน: มีนาคม ธันวาคม 2562
5. ขั้นตอนและวิธีในการด�ำเนินงาน
- จัดท�ำหนังสือขอความอนุเคราะห์บริษัทท่อง
เที่ยวและประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมใน
พืน้ ทีภ่ าคกลาง จากบริษทั ทีล่ งทะเบียนในเว็บไซต์สมาคม
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จ�ำนวน 50 แห่ง
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- สร้างแบบสอบถาม แบบทดสอบความรู้ และ
ประเด็นสัมภาษณ์สำ� หรับเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเทีย่ วเป็น
ผู้ให้ค�ำแนะน�ำและเป็นที่ปรึกษาในการสร้างเครื่องมือ
- ก�ำหนดวันในการประชุมอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จ�ำนวน 3 วัน (ส�ำหรับหัวข้อการ
อบรม อ้างอิงเนื้อหาจากหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจ�ำบ้านแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว(5)
แล้วน�ำมาปรับใช้กับการอบรมดังกล่าว) ดังนี้
วันที่ 1 ความส�ำคัญของนักเดินทางและท่องเทีย่ ว/
ท�ำความรู้จักกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว/
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการ
เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ และการท�ำแผลเบื้องต้น
วันที่ 2 ท่องโลก ต้องรูโ้ รค และโรคติดต่ออันตราย /
โรคและปัญหาสุขภาพจากสัตว์, ยุง,เห็บ,หมัด /การสร้าง
เสริมภูมคิ มุ้ กันโรคด้วยวัคซีนก่อนการเดินท่องเทีย่ ว /การ
ให้ค�ำปรึกษาก่อนการเดินทางไปพื้นที่สูง
วันที่ 3 เที่ยวมันส์ รู้ทันสุขภาพ เตรียมตัวอย่างไร
ก่อนการเดินทาง/ โรคและภัยสุขภาพจากการด�ำนํา้ ทีพ่ บ
ได้บอ่ ยในนักเดินทางและท่องเทีย่ ว/ปัญหาทีพ่ บบ่อยจาก
การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
- สอบถามและสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว
6. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา:
1) แบบทดสอบความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ
จ�ำนวน 15 ข้อ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเดิน
ทางและท่องเทีย่ วเป็นผูใ้ ห้คำ� แนะน�ำและเป็นทีป่ รึกษาใน
การสร้างแบบทดสอบจากเนือ้ หาในการอบรม และท�ำการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity) น�ำมาค�ำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (Index of
Item – Objective Congruence หรือ IOC )(6) ได้ค่าดัชนี
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ความสอดคล้อง เท่ากับ 0.86 (ซึ่งค่าที่ยอมรับได้ต้อง
มากกว่า 0.50 ขึ้นไป)
2) แบบสอบถามการเตรี ย มความพร้ อ มใน
การดูแลนักท่องเที่ยวส�ำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปจ�ำนวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลา
ในการประกอบอาชีพ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการเตรียมความพร้อมและ
ประสบการณ์ในการดูแลนักท่องเทีย่ วของผูป้ ระกอบการ
ท่องเทีย่ ว จ�ำนวน 10 ข้อ โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญด้านเวชศาสตร์
การเดินทางและท่องเที่ยวเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำและเป็น
ที่ปรึกษาในการสร้างแบบสอบถาม ท�ำการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3
ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content
Validity) น�ำมาค�ำนวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (Index of Item –
Objective Congruence หรือ IOC )(6) ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง เท่ากับ 0.82 (ซึ่งค่าที่ยอมรับได้ต้องมากกว่า
0.50 ขึ้นไป)
3) ประเด็นสัมภาษณ์ จ�ำนวน 3 ข้อ เป็นค�ำถาม
ปลายเปิด
7. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
1) การทดสอบความรู้ผู้ประกอบการ จากแบบ
ทดสอบความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ โดยทดสอบหลัง
จากเสร็จสิ้นของการอบรม แล้วน�ำมาบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม Microsoft Excel
2) การสอบถาม เก็บรวบรวมแบบสอบถามแล้ว
น�ำมาบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Microsoft Excel
3) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการ เก็บ
รวบรวมแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์
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8. การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data analysis): ข้อมูลเชิง
ปริมาณวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และ T-test(7) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์
เอกสารร่วมกับการสังเกตโดยน�ำมาวิเคราะห์เนื้อหาและ
ประเด็นใจความส�ำคัญ
หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลในการอบรมได้
รับการยกเว้นจริยธรรมในมนุษย์ และข้อมูลไม่มีการระบุ
ตัวอาสาสมัครผู้ให้ข้อมูล

ผลการศึกษา
จากการศึกษาการส�ำรวจการเตรียมความพร้อม
และประสบการณ์ในการดูแลนักท่องเทีย่ วของผูป้ ระกอบ
การท่องเทีย่ วปี 2562 จากจ�ำนวนผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ ว
39 คน โดยมาจากบริษัทท่องเที่ยว 30 แห่ง รายละเอียด
ดังนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
จากจ�ำนวนผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ ว ทัง้ สิน้ 39 คน
พบว่า เป็นเพศหญิงร้อยละ 71.79 เพศชายร้อยละ 28.21
อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 2:1 มีอายุระหว่าง
40-59 ปี มากที่สุดร้อยละ 51.28 อายุเฉลี่ย 46.31 ปี
(S.D.=12.34) อายุมากกว่า 60 ปีขนึ้ ไป มีรอ้ ยละ 15.38
สถานภาพสมรส โสด มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 69.23
และแต่งงานร้อยละ 23.08 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากที่สุดร้อยละ 61.54 และสูงกว่าระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 28.21 ส่วนใหญ่ปฏิบตั งิ านในอาชีพด้านการท่อง
เที่ยวเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 48.72
รองลงมาคือ ≤5 ปี ร้อยละ 23.08 และ 6-10 ปี ร้อยละ
20.51 มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 30,001 – 40,000
บาทต่อเดือนมากที่สุด ร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ
20,001-30,000 บาท ตํ่ า กว่ า 20,000 บาท และ
40,001 – 50,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 28.21,
23.08 และ 12.82 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (n=39)
ข้อมูลทั่วไป

จ�ำนวน

ร้อยละ

11
28

28.21
71.79

13
20
6

33.33
51.28
15.38

27
9
3

69.23
23.08
7.69

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20-39 ปี
40-59 ปี
≥60 ปีขึ้นไป
สูงสุด = 72 ตํ่าสุด = 27 Mean = 46.31 S.D. = 12.34
สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงาน
หย่าร้าง/แยก/หม้าย
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
ระดับการศึกษา
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี		
ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว
≤ 5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
>15 ปี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
< 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
>50,000 บาทขึ้นไป
ส่ ว นที่ 2 ความรู ้ เ รื่ อ งโรคและภั ย สุ ข ภาพที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทางและท่องเที่ยว
จากการตอบแบบทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับการรับรู้
เรื่องโรคและภัยสุขภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยว
หลังจากอบรมให้ความรู้ไปแล้ว จ�ำนวน 15 ข้อ พบว่า
ข้อที่ตอบถูกน้อยที่สุดคือ ข้อ 7. ใส่เสื้อผ้าสีสว่าง ฉูดฉาด
สามารถช่วยป้องกันแมลงในขณะที่เที่ยวซาฟารีได้ รอง
ลงมาคือ ตอบถูกร้อยละ 12.82 รองลงมาคือ ข้อ 15
สัมผัสโดนแมงกะพรุนไม่ทราบชนิดขณะเล่นนํ้าในทะเล
ปวดแสบปวดร้อน มีรอยแดงที่ผิวหนัง จึงใช้นํ้าส้มสายชู
ราดแผล ตอบถูกร้อยละ 84.61 และข้อ 2. หากท่านมี
แผนเดินทางท่องเที่ยวและต้องการมาขอรับค�ำปรึกษา
เพื่อเตรียมตัวก่อนการเดินทาง ระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การมาพบแพทย์ก่อนการเดินทางคือ 4-6 สัปดาห์ก่อน

จ�ำนวน

ร้อยละ

4
24
11

10.26
61.54
28.21

9
8
3
19

23.08
20.51
7.69
48.72

9
11
13
5
1

23.08
28.21
33.33
12.82
2.56

เดินทาง ตอบถูกร้อยละ 87.18 ส่วนข้อที่ตอบถูกร้อยละ
100 มีจ�ำนวน 3 ข้อได้แก่ ข้อที่ 1 เวชศาสตร์การเดินทาง
และท่องเที่ยวมีเนื้อหาครอบคลุมด้านการป้องกันเรื่อง
โรคมาลาเรีย โรคแพ้ความสูงและอุบัติเหตุจราจร ข้อที่ 3
ขณะนีม้ กี ารระบาดของไวรัสอีโบลาทีป่ ระเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก และข้อที่ 8 วัคซีนทีจ่ ำ� เป็นต้องค�ำนึง
ถึงมากทีส่ ดุ เมือ่ เดินทางไปประเทศในแถบทวีปแอฟริกา
หรือทวีปอเมริกาใต้คือวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลังจากที่ได้รับการ
อบรมความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ พบว่ามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 8.97 และ 13.79 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อน
และหลั ง จากได้ รั บ ความรู ้ สู ง กว่ า ก่ อ นได้ รั บ ความรู ้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ค่า p<0.05 (ตารางที่ 2 และ
ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละความรู้เกี่ยวกับการรับรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยวก่อนและ
			 หลังการอบรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เดือนมิถุนายน 2562 (n=39)
ค�ำถาม
1. เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวมีเนื้อหาครอบคลุมด้านการ
ป้องกันเรื่องโรคมาลาเรีย โรคแพ้ความสูงและอุบัติเหตุจราจร
2. หากท่านมีแผนเดินทางท่องเที่ยวและต้องการมาขอรับค�ำปรึกษา
เพื่อเตรียมตัวก่อนการเดินทาง ระยะเวลาที่เหมาะสมในการมา
พบแพทย์ก่อนการเดินทางคือ 4-6 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
3. ขณะนี้มีการระบาดของไวรัสอีโบลาที่ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก
4. ชาวไทยมุสลิมเดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศ
ซาอุดอิ าราเบีย มีไข้ ไอ โรคติดต่ออันตรายทีต่ อ้ งคิดถึงเป็นอันดับ
แรกคือ โรคเมอร์ส
5. ต่อไปนี้เป็นอาการเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า “ถ้าเป็นโรคมีอาการ
ก�ำเริบจะมีอัตราการเสียชีวิต 100% มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลาย
ชนิดที่สามารถเป็นพาหะน�ำโรค มีวัคซีนป้องกันทั้งก่อนและหลัง
สัมผัสโรค”
6. ผสมยาทากันยุงและแมลงกับครีมกันแดดเพื่อความสะดวก
7. ใส่เสื้อผ้าสีสว่าง ฉูดฉาด สามารถช่วยป้องกันแมลงในขณะที่เที่ยว
ซาฟารีได้
8. วัคซีนที่จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงมากที่สุดเมื่อเดินทางไปประเทศใน
แถบทวี ป แอฟริ ก าหรื อ ทวี ป อเมริ ก าใต้ คื อ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรค
ไข้เหลือง
9. ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีหรือมีประวัติเคยแพ้วัคซีนไข้เหลือง หรือ
ส่วนประกอบของวัคซีนไข้เหลืองหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควร
ระวังส�ำหรับวัคซีนไข้เหลือง เนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียงรุนแรง
ถึงชีวิตได้
10. หากเจ็บป่วยหลังเดินทาง สิง่ ทีค่ วรท�ำคือพบแพทย์และให้ประวัติ
เดินทางด้วยเสมอ

จ�ำนวน (ร้อยละ) ที่ตอบถูก
ก่อนได้รับความรู้ หลังได้รับความรู้
20 (51.28)
39 (100.0)
18 (46.15)

34 (87.18)

19 (48.72)

39 (100.0)

30 (76.92)

38 (97.44)

12 (30.77)

35 (89.74)

17 (43.59)
19 (48.72)

37 (94.87)
5 (12.82)

28 (71.79)

39 (100.0)

14 (35.90)

37 (94.87)

32 (82.05)

36 (92.31)
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ค�ำถาม
11. กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ, สวมใส่เสื้อผ้าแขนยาว ทายากันยุง
เมื่ออยู่กลางแจ้ง, หากนั่งเครื่องบิน >4 ชั่วโมง ควรจิบนํ้าบ่อยๆ
และบริหารขา สามารถลดโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้
12. นักท่องเทีย่ วมักจะเริม่ มีอาการแพ้ทส่ี งู ได้ทคี่ วามสูง 2,500 เมตร
13. ผู้สูงอายุ วัยรุ่น เด็ก มีความเสี่ยงต่อโรคแพ้ที่สูงเท่ากันทุกกลุ่ม
14. หลังจากการด�ำนํา้ ลึกหลายๆ ครัง้ ต้องเว้นระยะก่อนขึน้ เครือ่ งบิน
อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
15. สัมผัสโดนแมงกะพรุนไม่ทราบชนิดขณะเล่นนํา้ ในทะเล ปวดแสบ
ปวดร้อน มีรอยแดงที่ผิวหนัง จึงใช้นํ้าส้มสายชูราดแผล
รวมคะแนนเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จ�ำนวน (ร้อยละ) ที่ตอบถูก
ก่อนได้รับความรู้ หลังได้รับความรู้
26 (66.67)
38 (97.44)

16 (41.03)
27 (69.23)
18 (46.15)

35 (89.74)
38 (97.44)
36 (92.31)

10 (25.64)

33 (84.61)

20.04±6.68

34.6±8.40

*แต่ละข้อค�ำถาม ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการได้รับความรู้ของผู้ประกอบการท่องเที่ยว
การรับรู้เรื่องโรค/ภัยสุขภาพ
ก่อนได้รับความรู้
หลังได้รับความรู้

N

Χ

S.D.

t

Sig (1-tailed)

39
39

8.97
13.79

2.92

10.31*

0.001

สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข
จากการสอบถามผู้ประกอบการท่องเที่ยวพบว่า
ต้องการรับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ที่ส�ำคัญ 3 ประเด็นดังนี้
1. จั ด อบรมให้ ค วามรู ้ โ ดยให้ มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ
ร่วมด้วย
2. จั ด ท� ำ คู ่ มื อ องค์ ค วามรู ้ Application ด้ า น
สุขภาพและทักษะที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถน�ำไปใช้
ได้จริง

3. จัดท�ำข้อมูลเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย
โดยเนื้อหารายละเอียดที่ส�ำคัญได้แก่
“อบรมให้ความรู้ที่ควรทราบ และมีเอกสารคู่มือ
ขนาดแฮนด์บุ๊ค ให้พกติดตัว เพื่อความไม่ประมาท”
“การอบรมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
องค์ความรู้/การอบรมหรือ แอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ
ส�ำหรับนักท่องเที่ยว ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย”
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“อยากทราบข้ อ มู ล เว็ บ ไซต์ ข องกระทรวงที่
สามารถเข้าไปถามข้อมูลเกีย่ วกับโรคต่างๆได้ตลอดเวลา
เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลด้านสาธารณสุขให้
มากขึ้น”
“ควรท� ำ งบประมาณไปกระจายให้ ค วามรู ้ กั บ
ผูเ้ กีย่ วข้องให้มากทีส่ ดุ เช่น ไปสอนตามสมาคมท่องเทีย่ ว
พวก outbound น่าจะได้รบั ความรู้ เป็นประโยชน์ของ Tour
outbound ได้แก่ T TAA”
“ควรมีภาพนิทรรศการ เป็นแนวทางการศึกษาใน
ทางวิชาการ เพือ่ การศึกษาเบือ้ งต้น ท�ำเกมส์ให้เข้าใจและ
ผู้เข้าอบรม มีส่วนร่วม มีทักษะ”
“หน่วยงานของราชการอื่นๆ ควรมีการประสาน
งานช่วยเหลือและให้โอกาส การได้เข้าร่วมอบรม โดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื้อหาและข้อมูล เป็นสิ่งส�ำคัญต่อการ
ท่องเที่ยวและเป็นประโยชน์มากค่ะ”
“จั ด ให้ มี ก ารอบรมดี ๆ แบบนี้ บ ่ อ ยๆ และ
ประชาสัมพันธ์ให้กบั สถาบันการศึกษาเข้าร่วมด้วยเพราะ
เป็นประโยชน์กบั คณาจารย์สายท่องเทีย่ วเป็นอย่างยิง่ ค่ะ”
“องค์ความรู้/การอบรมหรือ แอปพลิเคชั่นด้าน
สุขภาพ ส�ำหรับนักท่องเที่ยว ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย”

วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4

ส่วนที่ 3 การเตรียมความพร้อมในการดูแล
นักท่องเที่ยว
จากการสอบถามพบว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ เ คยได้ รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ การดู แ ล
สุขภาพของนักท่องเที่ยวถึงร้อยละ 76.92 ส่วนใหญ่
อบรมจากกรมการท่องเที่ยวร้อยละ 63.64 และไม่เคย
ได้ รั บ การอบรมจากหน่ ว ยงานด้ า นสาธารณสุ ข เลย
เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ร้อยละ 56.41 เคยได้รบั การอบรมเกีย่ วกับการกูช้ วี ติ หรือ
CPR (Cardiopulmonary resuscitation) ร้อยละ 46.15
มีเพียงร้อยละ 23.08 ที่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับโรค
และภัยสุขภาพที่พบบ่อยในนักเดินทางและท่องเที่ยว
มีการชีแ้ จงหรือแนะน�ำเรือ่ งการดูแลสุขภาพให้นกั ท่องเทีย่ ว
ทราบก่อนเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้ง ร้อยละ 35.90
แนะน�ำเป็นบางครั้งร้อยละ 48.72 มีการเตรียมยาสามัญ
ประจ�ำบ้าน (พาราเซตามอล, เกลือแร่, ทิงเจอร์ไอโอดีน,
เบตาดี น , ยาแก้ ท ้ อ งเสี ย ฯลฯ) ให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ร้อยละ 97.4 และเคยพบนักท่องเทีย่ วมีอาการเจ็บป่วยหรือ
เกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางท่องเที่ยวถึงร้อยละ 82.05
(ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 การเตรียมความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยว (n=39)
การเตรียมความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยว
1. เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยว
		
ได้รับอบรมด้านการดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยวจากที่ใด (n= 11)
		
กรมการท่องเที่ยว
		
กระทรวงสาธารณสุข
		
บริษัทต้นสังกัด
		
อื่นๆ (สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางนํ้า มหาวิทยาลัย)
2. เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการกู้ชีวิต หรือ CPR
(Cardiopulmonary resuscitation)

จ�ำนวน
11

ร้อยละ
28.21

7
1
3
22
18

63.64
9.09
27.27
56.41
46.15
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
การเตรียมความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยว
4. เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่พบบ่อยในนักเดินทาง
และท่องเที่ยว
5. ก่อนเดินทางไปต่างประเทศท่านได้ชี้แจงหรือแนะน�ำเรื่องการดูแลสุขภาพ
ให้นักท่องเที่ยวทราบ
		
แนะน�ำทุกครั้ง
		
แนะน�ำเป็นบางครั้ง
6. มีการเตรียมอุปกรณ์ส�ำหรับการดูแลสุขภาพส�ำหรับนักท่องเที่ยวเหล่านี้
ยาสามัญประจ�ำบ้าน (พาราเซตามอล, เกลือแร่, ทิงเจอร์ไอโอดีน,
เบตาดีน, ยาแก้ท้องเสีย ฯลฯ)
7. เคยพบนักท่องเที่ยวมีอาการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่าง
เดินทางท่องเที่ยว
ส่วนที่ 4 ประสบการณ์เมือ่ พบนักท่องเทีย่ วเจ็บ
ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างท่องเที่ยว
จากการสอบถามผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วเกีย่ วกับ
การดูแลนักท่องเทีย่ วเมือ่ มีการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบตั เิ หตุ
ระหว่างเดินทาง พบว่าจะด�ำเนินการดังนี้
1. กรณีอาการไม่รุนแรงจะช่วยเหลือโดย
		 1) ปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยสังเกตอาการ
			 หรือให้นอนพัก
		 2) พาไปซื้อยาที่ร้านขายยา
		 3) พาไปคลินิกที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
2. กรณีที่มีอาการรุนแรงจะช่วยเหลือโดย
		 1) ประสานโรงพยาบาลเพื่อส่งต่อ
		 2) ประสานหน่วยกู้ชีพ หรือเรียก 1669
		 3) เรียกให้คนในพื้นที่ช่วยเหลือ
โดยมีเนื้อหารายละเอียดที่ส�ำคัญได้แก่
“ช่วยปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นก่อน ตามอาการทีเ่ รา
สามารถจัดการเองได้ จนถึงการส่งต่อไปโรงพยาบาลหรือ

จ�ำนวน
9

ร้อยละ
23.08

14
19
38

35.90
48.72
97.44

32

82.05

โทรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รพ. กู้ภัย ต�ำรวจ
ท่องเที่ยว ฯลฯ ”
“ดูสิ่งแวดล้อม เพื่อตัวเรา ถ้าปลอดภัย แล้วดูว่า
นักท่องเที่ยวยังหายใจอยู่ป่าว เคาะบ่าเรียกคนไข้ โทร
1669 แจ้งสถานทีท่ เี่ ราอยู่ อาการของนักท่องเทีย่ ว ถ้านัก
ท่องเที่ยวเริ่มหยุดหายใจ ท�ำ CPR ท�ำไปเรื่อย 100-200
ต่อเนื่อง จนกว่าหมอมาถึง ”
“เจ็ บ ป่ ว ยไม่ ห นั ก พาไปร้ า นขายยา หรื อ โรง
พยาบาลใกล้ที่สดุ และแจ้งประกันสุขภาพส่วนบุคคลของ
นักท่องเที่ยวหรือประกันอุบัติเหตุของบริษัทค่ะ ”
“ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้พักก่อน โดยมีบัดดี้
ช่วยดูแล หากอาการไม่ดีขึ้นให้ติดต่อพื้นที่ช่วยติดต่อ
แพทย์ โรงพยาบาลให้ “
“สังเกตอาการเบือ้ งต้นก่อนว่ามีอาการอย่างไร หา
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดครับ ”
“ท�ำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ท�ำแผลใส่ยา หาก
อาการไม่ดีขึ้นต้องพาไปรพ.เพื่อพบแพทย์เพื่อท�ำการ
รักษาให้ตรงกับโรคเฉพาะที่เป็น”
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“กรณีเล็กๆ จะปฐมพยาบาล กรณีหนักเช่น ขา
แพลงเพราะปีนผาเทียม พาไปโรงพยาบาล”

วิจารณ์
จากการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.72
ประกอบอาชีพนีม้ าเป็นระยะเวลานานกว่า 15 ปี มีรายได้
ระหว่ า ง 30,001-40,000 บาทต่ อ เดื อ นมากที่ สุ ด
มีอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 15.38 แสดงให้เห็นว่า
ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ในการท�ำงาน
สั่งสมมาอย่างยาวนาน เป็นอาชีพที่เปิดกว้าง มีใจบริการ
ไม่มกี ำ� หนดวันเวลาท�ำงานตายตัวและเป็นอาชีพทีท่ า้ ทาย
ความสามารถ(8)
ด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคและภัยสุขภาพ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการได้รับ
การอบรมความรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ค่า P< 0.05
โดยข้อที่ตอบถูกน้อยที่สุด 2 อันดับแรก คือ ใส่เสื้อผ้า
สี ส ว่ า ง ฉู ด ฉาด สามารถช่ ว ยป้ อ งกั น แมลงในขณะที่
เที่ยวซาฟารีได้ และเมื่อสัมผัสโดนแมงกะพรุนไม่ทราบ
ชนิดขณะเล่นนํ้าในทะเล ปวดแสบปวดร้อน มีรอยแดง
ที่ผิวหนัง ควรใช้นํ้าส้มสายชูราดแผล แสดงให้เห็นว่า
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ด้านองค์ความรูอ้ ยูบ่ า้ งในบางประเด็น จึงควรมีการอบรม
ให้ความรู้อยู่เป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง ด้านการเตรียม
ความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ยังไม่เคย
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องโรคหรือภัยสุขภาพที่มากับ
การเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากหลักสูตรส่วนใหญ่ท้ังใน
ส่วนของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการ
ท่องเที่ยวจะเน้นด้านภาษา วัฒนธรรม สังคมและด้าน
ภูมิศาสตร์(9) ส่วนด้านการดูแลสุขภาพนั้นจะเน้นด้าน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการให้ความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้มีการลงในรายละเอียดเกี่ยว
กับเรื่องโรคหรือภัยสุขภาพดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นข้อจ�ำกัด
ในการดู แ ลนั ก ท่ อ งเที่ ย วในระหว่ า งการเดิ น ทางได้
ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารเพิ่ ม เนื้ อ หาความรู ้ เ หล่ า นี้ ล งใน
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หลักสูตร เนื่องจากการเดินทางในแต่ละครั้งอาจเกิด
เหตการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย
ต่างๆ ทั้งจากโรคติดต่อ โรคประจ�ำตัวของนักท่องเที่ยว
เอง เป็นต้น จากการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวยังไม่เคยได้รับการอบรมความรู้จากหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขเลย ดังนั้นหน่วยงานด้านสาธารณสุขจึง
ควรเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในด้านการเป็นผู้สนับสนุน
การให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงการท�ำงาน
เป็นเครือข่ายระหว่างด้านการท่องเทีย่ วกับหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข เพื่อช่วยในการเฝ้าระวังและสามารถควบคุม
โรคได้ทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประกอบการ
มีการชี้แจงหรือแนะน�ำเรื่องการดูแลสุขภาพให้นักท่อง
เที่ยวทราบก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพียงร้อยละ 35.90
เท่านั้น ดังนั้นจึงควรเร่งท�ำความเข้าใจให้กับผู้ประกอบ
การให้ความส�ำคัญในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้นักท่อง
เที่ยวได้มีการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกาย
เช่น การออกก�ำลังกาย การพักผ่อนให้เพียงพอ การได้
รับวัคซีนที่จ�ำเป็นก่อนเดินทาง รวมถึงการตรวจสุขภาพ
ร่างกาย ก็มีความจ�ำเป็น เนื่องจากการเดินทางแต่ละครั้ง
มีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยเครื่องบิน รถ
ประจ�ำทาง หรือรถยนต์ รวมทั้งพาหนะอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อลด
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุหรือลดการเจ็บป่วยในระหว่าง
การเดินทางท่องเทีย่ ว ในด้านการเตรียมความพร้อมของ
อุปกรณ์พบว่า ผูป้ ระกอบการมีการเตรียมอุปกรณ์สำ� หรับ
การดูแลสุขภาพส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว เช่น ยาสามัญประจ�ำ
บ้าน (พาราเซตามอล, เกลือแร่, ทิงเจอร์ไอโอดีน, เบตา
ดีน, ยาแก้ท้องเสีย ฯลฯ) ถึงร้อยละ 97.4 และมากกว่า
ร้อยละ 80 ผู้ประกอบการเคยพบนักท่องเที่ยวมีอาการ
เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ซึ่ง
เมื่อพบนักท่องเที่ยวเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ หากมี
อาการไม่รุนแรงจะมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือพา
ไปสถานพยาบาลที่อยู่บริเวณใกล้เคียง แต่หากพบใน
รายที่มีอาการรุนแรงจะมีการประสานโรงพยาบาลเพื่อ
ส่งต่อ แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความตระหนัก
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และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ดูแลเอาใจใส่ในเรื่อง
ความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพของนักท่องเทีย่ วเป็น
อย่างดี จากการศึกษาในครั้งนี้จึงมีข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญ
คือ หน่วยงานด้านสาธารณสุขควรเข้ามามีบทบาทในการ
เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนองค์ความรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ
เช่น สนับสนุนการอบรม สื่อแผ่นพับ คู่มือความรู้ต่างๆ
อย่างต่อเนือ่ ง และควรจัดท�ำช่องทางในการติดต่อสือ่ สาร
ระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขเพื่อ
สร้างเครือข่ายการท�ำงานร่วมกันในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคในกลุ่มนักเดินทางท่องเที่ยว
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