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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึก ษาสวนบุคคลเรื่อง “รายงานวิเ คราะหผลกระทบการเจ็บปวยและเสียชีวิตของ
นัก ทองเที่ยวชาวตางชาติในประเทศไทย และนักทองเที่ยวชาวไทยในตางประเทศ” ฉบับ นี้ เปน
สวนหนึ่งของการฝก อบรมหลัก สูตรนักบริหารการทูต สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
กระทรวงการตางประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหขนาดปญหา ผลกระทบมิติตาง ๆ และบทบาท
ของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยใชระเบียบวิธีการศึกษาแบบผสมผสานทั้งการทบทวนเอกสาร
และการสัมภาษณ
ผลการศึกษาพบวา ประเทศไทยไมมีฐานขอมูลจําเพาะสําหรับรวบรวมสถิติการเจ็บปวย
และเสียชีวิตในนักทองเที่ยวในภาพรวม หากแตเปนขอมูลเพื่อใชประโยชนภายในหนวยงานตามพันธกิจ
ทั้งนี้คาดประมาณโดยใชผลงานวิจัยในตางประเทศไดวา ประเทศไทยนาจะมีนักทองเที่ยวเขารับการ
รัก ษาในโรงพยาบาลประมาณ 30,000 ครั้ ง ตอ ป และเสี ย ชีวิ ต ประมาณ 100–200 รายต อ ป
ผลกระทบของปญหาการเจ็บปวยและเสียชีวิตในนักทองเที่ยวมีดังนี้ (1) ปญหาอาชญากรรมมักจะ
กระทบตอภาพลักษณความเชื่อมั่นความปลอดภัยการทองเที่ยวของประเทศไทย และมีความเสี่ยงที่
จะลุกลามเปนเรื่องระหวางประเทศได (2) ความเสี่ยงที่เกิดจากโรคติดตออันตราย ทําใหเกิดความวิตก
กังวล และอาจสงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลง จึงจําเปนตองเรงรีบสื่อสารทําความเขาใจกับผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม และ (3) ความนาเชื่อถือของบริการภาครัฐ เชน การจัดการความปลอดภัยในพื้นที่
ทองเที่ยว กระบวนการยุติธรรม เปนตน อาจสงผลตอความเชื่อมันในระบบการจัดการความปลอดภัย
ในพื้ นที่ ทองเที่ ยว ด า นบทบาทหนา ที่ของหนว ยงานต าง ๆ นั้น แตกต างกันไปตามภารกิจ ของ
หนวยงาน อาทิ (1) กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายใหบ ริการทางการแพทยแกประชาชนโดยไม
แบง แยกเชื้อชาติ ซึ่งชวยเสริม ภาพลักษณเชิงบวกและความเชื่อ มั่นแกนักทองเที่ยวไดเ ปนอยางดี
(2) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีบ ทบาทหนาที่ใ นการใหความรู และเผยแพรความรูดา น
ความปลอดภัยเมื่อเกิดสาธารณภัยแกนักทองเที่ยว และกําหนดมาตรการดูแลสถานที่ทองเที่ยวใหมี
ความปลอดภัย (3) กระทรวงการตางประเทศ มีบทบาทสําคัญในการใหความชวยเหลือนักทองเที่ยวที่
ตกทุ ก ข ไ ด ย ากในต า งประเทศ และประสานสนั บ สนุ น หน ว ยงานหลั ก ที่ เ กี่ ย วข อ ง และ
(4) สื่อสารมวลชน มีบทบาทสําคัญในการสื่อสารทําความเขาใจ สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และตอง
ยืนอยูบนหลักการของการนําเสนอขาวดวยความซื่อสัตยและโปรงใส
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (1) รัฐบาล ควรผลักดันใหมีการพัฒนามาตรฐานการใหบริการ
ดานการทองเที่ยวทุก ประเภท และพัฒ นาระบบการบริห ารความเสี่ยงในแหลง ทองเที่ยวสําคัญ
และควรสงเสริมใหมีการทําประกันภัยการเดินทางทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น (2) กระทรวงสาธารณสุข
ควรเปนหนวยงานหลัก และการบูรณาการความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอม
พัฒนาระบบเฝาระวังและแจง เตือนนัก ทองเที่ยว รวมทั้งจัดระบบดูแลและปองกันการเจ็บปวยใน
นักทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ (3) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ควรพัฒนาใหมีระบบใหความรู
และเผยแพรความรูดานความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย กําหนดมาตรการ
ดูแลสถานที่ทองเที่ยวใหมีความปลอดภัย และรวมกับหนวยงานระดับ พื้นที่ดูแลนักทองเที่ยวใหมี

จ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ (4) ผูวาราชการจังหวัด ควรจัดทําระบบฐานขอมูลจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่แหลง
ทองเที่ยว พัฒนาระบบเตือนภัยแกนักทองเที่ยว และระบบใหความชวยเหลือ เปนตน ขอเสนอแนะใน
การดําเนินการ ดังนี้ (1) สงเสริมการทําวิจัยดานสุขภาพของนักทองเที่ยว ทั้งการวิจัยเชิงระบบ และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ เพิ่มมากขึ้น (2) เพิ่มความตระหนักรูความเสี่ยงดานสุขภาพและความปลอดภัยใน
นักทองเที่ยว และสงเสริมใหมีพฤติกรรมการทองเที่ยวที่ดี และ (3) นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพื่อการ
สื่อสารความเสี่ยง เพื่อสรางความเขาใจ ผานทางเว็บไซดของหนวยงาน แอพพลิเ คชั่น และดิจิทัล
แพล็ตฟอรมใหม ๆ เพื่อทําใหนักทองเที่ยวสนใจและศึกษาขอมูลกอนการเดินทางทองเที่ยวมากขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึ ก ษาส ว นบุ ค คลนี้สํ า เร็ จ ลุ ล วงไดด วยความกรุ ณาของอาจารยที่ ป รึก ษา
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รวมทั้งพี่และเพื่อนผูเขารับการอบรมหลักสูตรหนักบริหารการทูต รุนที่ 9 สถาบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการ ที่ใหขอมูลตลอดจนหนวยงานตาง ๆ อาทิ กรมการกงสุล กรมควบคุมโรค กรมการ
ทองเที่ย ว สํานัก งานตรวจคนเข าเมือง สถาบัน บําราศนราดูร โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ผูที่มี ร ายนาม
ดังตอไปนี้ นายมูหมัดลูตฟ อุเซ็ง นายพงศธร จุฑาสมิต นายชวดล นิปธานนนท นายตอ ศรลัมพ
นายชีวินท ณ ถลาง พญ.จริยา แสงสัจจา นพ.รุงเรือง กิจผาติ และพญ.วรยา เหลืองออน รวมทั้ง
นักทองเที่ยวที่กรุณาเสียสละใหสัมภาษณ ไดแก Mr. Vincent Sabandith Mr. Nicolas Inthasoroth
Mr. Philipe Inthasoroth Mr. Francois Inthasoroth และ Mrs. Fatira Inthasoroth และ
นายชรินทร สายพชร ที่ใหความชวยเหลือทุกเรื่องดวยความเอาใจใสจนรายงานการศึกษานี้เสร็จสิ้น
เปนรูปเลม ผูศึกษาใครขอขอบคุณทุกทาน และขอนํารายงานการศึกษานี้เปนแนวทางพัฒนางานดาน
เวชศาสตรการเดินทางและทองเที่ยว ของกระทรวงสาธารณสุขและใชในการปรับปรุงการดําเนินการ
เพื่อใหความชวยเหลือนักทองเที่ยวที่ตกทุกขไดยากจากการเจ็บปวยฉุกเฉินในระหวางการเดินทาง
ทองเที่ยว และเพื่อปองกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดอยามีประสิทธิภาพ
วิชาญ ปาวัน
สิงหาคม 2560
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สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
สารบัญแผนภูมิ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3 ขอบเขตของการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.4 คําถามการศึกษา
1.5 ประโยชนของการศึกษา
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.2 สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 ขนาดของปญหาการเจ็บปวยและเสียชีวิตในนักทองเที่ยว
3.2 กรณีตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาติเจ็บปวยและเสียชีวิตในประเทศไทย
3.3 กรณีนักทองเที่ยวไทยเจ็บปวยรุนแรงในตางประเทศ
3.4 ขอมูลจากการสัมภาษณ
3.5 แนวทางการชวยเหลือนักทองเที่ยวทีป่ ระสบปญหาเจ็บปวยฉุกเฉิน
บทที่ 4 บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.2 ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ประวัติผเู ขียน
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 แสดงสถิติคนไทยทีเ่ ดินทางไปตางประเทศ พ.ศ. 2558
ตารางที่ 2 แสดงขอมูลการเสียชีวิตของชาวตางชาติที่เสียชีวิตในประเทศไทย
ป 2551–2560
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนผูเสียชีวิตคนไทยที่เสียชีวิตในตางประเทศ ในกลุมประเทศแถบ
ยุโรป ระหวางป 2559–2560
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15
15

ฌ

สารบัญภาพ
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 6
ภาพที่ 7

แสดงบทสนทนาวิพากษวิจารณเชิงลบตอกระบวนการทํางานของเจาหนาที่
และกระบวนการยุติธรรมของไทยตอกรณีกรณีฆาตกรรมนักทองเที่ยว
ชาวอังกฤษ ที่เกาะเตา
แสดงการนําเสนอขาว กรณีการเสียชีวิตบนเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี
และมีการสือ่ ออกมาวาเปนเกาะฆาตกรม
25 ธันวาคม 2558 เอกอัครราชทูตเมียนมารประจําประเทศไทย เขาพบ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
26 ธันวาคม 2558 ที่เมืองทาขี้เหล็ก ตรงขาม อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย ประชาชนชาวเมียนมารประมาณ 2,000 คน ออกมาประทวง
คําพิพากษาของศาลชั้นตน
27 ธันวาคม 2558 ผูบัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาร สงขอความถึง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เรียกรองให
ทางการไทย ทบทวนหลักฐานและคําตัดสินของศาล
28–30 ธันวาคม 2558 สถานทูตไทยในยางกุง ปดใหบริการแผนกกงสุล
ภายหลังมีการประทวงยืดเยื้อ ทีส่ ถานทูตไทยประจํายางกุง สงผลกระทบตอ
แผนการเดินทางของผูเ ดินทาง
3 พฤษภาคม 2560 สื่อเมียนมารรายงานวา "หมอดูอีที" หมอดูชื่อดังของ
พมา ไดเขาพบ เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงยางกุง เพือ่ ยืน่ ถวายฎีกาใน
คดีเกาะเตา ผานเอกอัครราชทูตไท
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สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมทิ ี่ 1 แผนภูมิภาพแสดงจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางระหวางประเทศ
ตั้งแตป 2016
แผนภูมทิ ี่ 2 แสดงรอยละของจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติจากภูมิภาคตาง ๆ
ไตรมาสที่ 1/2557 ถึงไตรมาสที่ 4/2559
แผนภูมทิ ี่ 3 แสดงสัดสวนของผูปวยกลุมชาวตางชาติจําแนกตามกลุมอายุ
ที่มีการเจ็บปวยดวยโรคที่ตองรายงานในระบบเฝาระวัง
แผนภูมทิ ี่ 4 แสดงสาเหตุการเสียชีวิตคนไทยที่เสียชีวิตในตางประเทศ ในกลุมประเทศ
แถบยุโรป ระหวางป 2559–2560
แผนภูมทิ ี่ 5 ขั้นตอนการขอความชวยเหลือผูท ี่ประสบปญหาเจ็บปวยฉุกเฉินในตางแดน
แผนภูมทิ ี่ 6 แสดงแผนที่ที่ความคิด (mindmap) สรุปผลกระทบของปญหาการ
เจ็บปวยและเสียชีวิตในนักทองเที่ยว
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากรายงานประจําปลาสุดขององคการการทองเที่ยวโลก (World tourism organization:
UNWTO) ประจําป 25591 พบวาแนวโนมของนักทองเที่ยวระหวางประเทศมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป
โดยในป 2559 มีนักทองเที่ยวเดินทางทั่วโลกเกือบ 1.2 พันลานคน และคาดวาในป 2573 จะเพิ่มขึ้นเปน
1.8 พันลานคน ภูมิภาคที่นักทองเที่ยวนิยมเดินทางไปเยือนมากที่สุดคือทวีปยุโรปประมาณ 615 ลานคน
เอเชียและแปซิฟกรองรับนักทองเที่ยวประมาณ 309 ลานคน จากขอมูลกรมการทองเที่ยว ในป 2559
ประเทศไทยรองรับนักทองเที่ยวประมาณ 32.5 ลานคน ทํารายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 10.9 จากป 2558
โดยรายไดรวมจากการทองเที่ยวประมาณ 2.51 ลานลานบาท2

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิภาพแสดงจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางระหวางประเทศตั้งแตป 2016
ที่มา: UNWTO annual report, 2014
สําหรับนักทองเที่ยวคนไทยที่เดินทางไปตางประเทศนั้น จากรายงานของคณะกรรมการ
สนับสนุน กํากับ และติดตามการจัดทําสถิตินักทองเที่ยวและรายไดดานการทองเที่ยว เมื่อวันที่ 5
สิงหาคม 2559 พบวาในป 2558 มีคนไทยเดินทางไปตางประเทศมากกวา 6.8 ลานคน เพิ่มขึ้นจากป
1
2

World tourism organization, World tourism organization, annual report 2016, (2017), หนา 12.
“แนวโนมการทองเที่ยวไทยในป 2560,” หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ (5 มกราคม 2560).
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2557 ประมาณรอยละ 5.4 ซึ่งคาดการณวามีการใชจายเงินไปทั้งสิ้นกวา 199 ลานบาท3 วัตถุประสงค
สวนใหญของคนไทยที่เดินทางไปตางประเทศ คือ เพื่อการทองเที่ยว ทําธุรกิจ ประกอบพิธีทางศาสนา
และศึกษาตอ เปนตน ภูมิภาคที่เปนเปาหมายของคนไทยสูงสุด ไดแก เอเชียตะวันออก (รวมอาเซียน)
ประมาณ 5.7 ลานคน รองลงมา ไดแก ยุโรป จํานวน 542,922 คน ตะวันออกกลาง จํานวน 204,550 คน
เอเชียใต จํานวน 130,443 คน และทวีปอเมริกา จํานวน 56,685 คน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงสถิติคนไทยที่เดินทางไปตางประเทศ พ.ศ. 2558
จํานวน
ระยะเวลาคางคืน คารายจายตอหัว
(คน)
(วัน)
(บาท/วัน)
เอเชียตะวันออก (รวมอาเซียน)
5,711,456
4 .88
5,258.10
ยุโรป
542,922
8 .03
6,962.77
ทวีปอเมริกา (USA, แคนนาดา)
56,685
10.37
6,224.83
เอเชียใต
130,443
6 .71
4,190.87
โอเชียเนีย
136,648
9 .75
5,968.50
ตะวันออกกลาง
204,550
7 .13
5,046.58
ทวีปแอฟริกา
11,623
7 .80
4,724.17
ที่มา: ปรับปรุงจากขอมูลของ คณะกรรมการสนับสนุน กํากับและติดตามการจัดทําสถิตินักทองเที่ยว
และรายไดดานการทองเที่ยวเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ประเทศปลายทาง

การเดินทางและการทองเที่ยวเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมาอยางตอเนื่อง ทั้งรายได
จากการสรางอาชีพและบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว โดยจากรายงานภาวะเศรษฐกิจทองเที่ยว4
ฉบับที่ 6 ป 2559 ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งนําเสนอวาสถานการณการทองเที่ยวโลก
ยังคงเติบโตตอเนื่อง มีนักทองเที่ยวทั่วโลกเพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 สอดคลองกับสถานการณของไทยที่
ยังคงมีนักทองเที่ยวตางชาติเขามาตอเนื่องตลอดทั้งป (แผนภูมิที่ 2) โดยคาดการณวาประเทศไทย
สรางรายไดจากการทองเที่ยวรวมทั้งสิ้นกวา 2.51 ลานลานบาท จําแนกเปนรายไดจากนักทองเที่ยว
ตางชาติ 1.64 ลานลานบาท และรายไดจากนักทองเที่ยวภายในประเทศ 0.87 ลานลานบาท ปจจัยที่
สงผลดีตอการทองเที่ยว ไดแก ราคาน้ําในตลาดโลกที่ยังคงตัวในระดับต่ํา การขยายตัวของสายการบิน
ตนทุนต่ํา การขยายตัวของนักทองเที่ยวกลุม CLMV การฟน ตัวของเศรษฐกิจโลกและของภูมิภาค
ยุโรป สําหรับปจจัยภายในประเทศ ไดแก ความสงบภายในประเทศที่ตอเนื่องตลอดทั้งป ความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวตอสถานที่ทองเที่ยวและบริการดานการทองเที่ยวของไทย การดําเนินมาตรการของ
ภาครัฐ อาทิ การยกเวนคาวีซา มาตรการที่ดําเนินการอยางจริงจังกับปญหาทัวรผิดกฎหมาย เปนตน
อยางไรก็ตาม แมการทองเที่ยวจะสงผลดีตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แตในขณะเดียวกันการทองเที่ยว
3
4

กรมการทองเที่ยว, ขอมูลสถิตินักทองเที่ยว, (ออนไลน), กรกฎาคม 2560.
กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา, สถานการณดานการทองเที่ยว, (ออนไลน), 6 มกราคม 2560.

3
ก็อาจสง ผลกระทบตอสิ่ง แวดลอม สัง คมและวัฒ นธรรม รวมทั้งการสาธารณสุขและสุขภาพของ
นักทองเที่ยวไดเชนกัน
กิตติพงษ ประชุมแดง และคณะ (2533) พบวาผลกระทบทางดานเศรษฐกิจทองเที่ยว ใน
บานคูเดื่อ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เกิดการเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ
จากเกษตรกรรม เปนอาชีพรองมากขึ้น ชาวบานมีการถือครองและใชประโยชนจากที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรมนอยลง มีการอพยพแรงงาน มีการประกอบธุรกิจการคาเชิงพาณิชยมากขึ้น

แผนภูมิที่ 2 แสดงรอยละของจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติจากภูมิภาคตาง ๆ ไตรมาสที่ 1/2557
ถึงไตรมาสที่ 4/2559
ที่มา: กรมการทองเที่ยว
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และคณะ (2542) พบวาเกิดการสรางอาชีพและการจางงานใหมใน
ชุ ม ชน แต มี ผ ลกระทบด า นลบ คื อ ป ญ หาคุ ณ ภาพแรงงาน มี ก ารแก ง แย ง ผลประโยชน ชุ ม ชน
มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ฟุงเฟอ ปญหาความผูกพันทางครอบครัว ปญหาการอพยพยายถิ่น ทําลาย
ศิลปวัตถุของชุมชนทองถิ่น เกิดปญหาความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยว ทําลายภูมิทัศน มีปญหา
ขยะมูลฝอย ปญหาอากาศเปนพิษ และปญหามลภาวะทางเสียง เปนตน
กฤติยากร นวลศรี และคณะ (2543) พบวาผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมการทองเที่ยวไมเต็ม รูปแบบ ไมไดมีสวนรวมในกิจกรรมในดานการบริหารจัดการพื้นที่
กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางดานการประกอบอาชีพไปสูการประกอบอาชีพในดานการใชบริการ
ในกิจกรรมการทองเที่ยวมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงในดานการใชที่ดิน กอใหเกิดผลกระทบตอพื้นที่
เชน ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาทางดานสังคม เปนตน
ปานจิต ร จิ นหิ รัญ และคณะ (2556) พบว าจํ านวนนัก ทอ งเที่ยวที่เ พิ่ม มากขึ้ นทํ าให
มีการเพิ่มขึ้นของอุปสงคดานเครื่องบริโภคทุกชนิด มีการแยงกันซื้อสินคาประเภทอาหาร สงผลใหคา ครอง
ชีพประชาชนเพิ่มขึ้น คนในพื้นที่เ ปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรรมมาสูธุรกิจ ทางดานบริก ารมากขึ้น

4
มีความเปนอยูแบบสังคมเมืองมากขึ้น มีความเห็นแกตัว มีการแตงกายแบบนุงนอยหมนอย มีหญิงสาว
จากตางถิ่นมาขายบริการทางเพศเพิ่มมากขึ้น พื้นประสบกับผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม มีน้ําเสียที่
เกิดจากโรงแรม ที่พัก และตลาดมากขึ้น มีเสียงดังในยามค่ําคืนที่เกิดจากแหลงบันเทิงมากขึ้น มีขยะที่
เกิดจากการบริโภคตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น
Freedman และคณะ (2549) พบวาประมาณรอยละ 55 ของนักทองเที่ยวที่เดินทางไป
ประเทศกําลังพัฒนาจะเกิดปญหาสุขภาพ โดยเจ็บปวยจนตองพบแพทยตรวจรักษารอยละ เจ็บปวย
จนตองนอนโรงพยาบาล รอยละ 1 และประมาณ 1 คนใน 100,000 คนเสียชีวิต
พรเทพ จันทวานิช (2555) พบวาอาการเจ็บปวยของนักทองเที่ยวภายหลังจากการเดินทาง
สวนใหญเปนโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และอุบัติเหตุ และสาเหตุการเสียชีวิต
ของประชากรกลุมนี้สวนใหญรอยละ 49 เกิดจากโรคหัวใจ รองลงมาไดแก อุบัติเหตุจากการจราจร
รอยละ 25 สวนโรคติดเชื้อพบรอยละ 1 ซึ่ง สวนใหญ คือ กลุมโรคติดตอทางอาหาร และน้ํา และ
โรคติดตอที่นําโดยแมลง คือ โรคไขเลือดออก และโรคมาเลเรีย เปนตน
ลัดดา ลิขิตยิ่งวรา (2555) สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณโรค
ที่เฝาระวังทางระบาดวิทยาป 2555 ในผูปวยชาวตางชาติดังแสดงในแผนภูมิที่ 3 จังหวัดที่มีรายงาน
ผูปวยตางชาติมากที่สุด 10 อันดับแรก ไดแก จังหวัดตาก เชียงใหม เชียงราย ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี ระยอง แมฮองสอน ตราด และสมุทรสาคร โรคที่มีรายงานผูปวยสูง ไดแก อุจจาระรวงเฉียบพลัน
ไขไมทราบสาเหตุ ปอดอักเสบ ไขเลือดออก อาหารเปนพิษ มือเทาปาก หัด และเลปโตสไปโรซิส
ปญหาสาธารณสุขที่สัมพันธกับการเดินทางและทองเที่ยวนั้น โดยทั่วไปคนสวนใหญมักจะ
มองวามีผลกระทบเฉพาะระดับปจเจกบุคคลเทานั้น แตในอดีตที่ผานมามีหลายเหตุการณที่ชี้ใหเห็น
แลววาปญหาสาธารณสุขสงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจไดอยางมาก อาทิ การระบาดของโรคซารส
โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 โรคไขหวัดนก และโรคติดเชื้อไวรัสตะวันออกกลาง (MERS) เปนตน
ซึ่งโรคดังกลาวสงผลใหเกิดความวิตกกังวล นักเดินทางทองเที่ยวเกิดความตระหนกและหวาดกลัวการติดโรค
โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีผูคนแออัด เชน บนเครื่องบิน สนามบิน รถโดยสาร โรงแรม และอื่น ๆ
ซึ่งสงผลใหรัฐบาลของหลายประเทศมีการออกประกาศเตือนใหหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ
สงผลกระทบตอภาคสังคมเศรษฐกิจ และเกิดการกีดกันทางการคาขึ้น
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แผนภูมิที่ 3 แสดงสัดสวนของผูปวยกลุมชาวตางชาติจําแนกตามกลุมอายุ ที่มีการเจ็บปวยดวยโรคที่
ตองรายงานในระบบเฝาระวัง
ที่มา: สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคม, 2555
กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสตะวันออกกลาง หรือโรคเมอรสในประเทศเกาหลีใต
เมื่อป 2558 ที่ผานมา สงผลใหชาวเกาหลีใตเสียชีวิตกวา 23 ราย รัฐบาลเกาหลีใตตองประกาศใช
มาตรการกักตัวผูสัมผัสเชื้อกวา 1,300 คน5 เพื่อเฝาดูอาการและจํากัดบริเวณแพรระบาด และสั่งหยุด
โรงเรียนกวา 900 แหง ผลกระทบตามมาคือ นักทองเที่ยวยกเลิกเที่ยวบินมายังเกาหลีใตแลวกวา
100,000 ราย สูญเสียรายไดจากการทองเที่ยวกวา 900 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ
30,079 ลานบาท และในประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ไดทําการวิจัยเพื่อคาดการณผลกระทบของโรคเมอรสตอการทองเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทย
ซึ่งคาดการณไววาประเทศไทยอาจจะสูญ เสียนักทองเที่ยวกวารอยละ 7 ของจํานวนนักทองเที่ยว
ตางชาติทั้งหมด จะสงผลใหไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวลดลงทั้งสิ้น 32,857 ลานบาท
นักทองเที่ยวทุกคนมีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยและเสียชีวิต และสามารถเกิดขึ้นไดทุก ที่
ทุกเวลา ซึ่งในบางกรณีอาจเกิดผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะตอภาพลักษณ นักทองเที่ยวอาจเกิด
ความกังวลใจและลังเลที่จะตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยได ซึ่งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม
2560 ที่ผานมา เวิลด อีโ คโนมิค ฟอรั่ม รายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขั นดาน
ความปลอดภัยทางการทองเที่ยวไทย อยูในลําดับ ที่ 118 จากทั้งหมด 136 ประเทศ รั้ง ทายกลุม
ประเทศในอาเซียน ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความจําเปนตองมีขอมูลทางวิชาการเรื่องการเจ็บปวยและ
เสียชีวิตในนักทองเที่ยว ทั้งในเชิงปริม าณเพื่อประเมินขนาดของปญหา และเชิงคุณภาพเพื่อนํามา
ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบมิติอื่น ๆ เพื่อนําไปสูขอเสนอทางนโยบายเพื่อการเตรียมความ
พรอมที่ เ หมาะสม โดยการศึก ษาในครั้ง นี้จึง มุ ง ศึก ษาขนาดป ญ หา และศึก ษากรณีตัวอย างของ
ผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอันเปนผลสืบเนื่องจากการเจ็บปวยและเสียชีวิตของนักทองเที่ ยวโดยทํา
การวิเคราะหทั้งนักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
5

สํานักระบาดวิทยา, รายงานสถานการณโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอรส, (2558).
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อวิเคราะหขนาดปญหาการเจ็บปวยและเสียชีวิตในนักทองเที่ยว
1.2.2 เพื่ อ วิ เ คราะห ผ ลกระทบที่ เ ป น ผลสื บ เนื่ อ งมาการเจ็ บ ป ว ยและเสี ย ชี วิ ต ของ
นักทองเที่ยว
1.2.3 เพื่ อ ทบทวนบทบาทและแนวทางปฏิ บั ติ ข องหน ว ยงานต า ง ๆ ในการดู แ ล
นักทองเที่ยวที่เจ็บปวยหรือเสียชีวิต
1.3 ขอบเขตของการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ทบทวนรายงานและเอกสารของหนวยงานตาง ๆ เพื่อศึกษาขนาดของปญหา
1.3.2 ศึ ก ษาจากกรณี ตั ว อย า ง รายงานการเจ็ บ ป ว ยและเสี ย ชี วิ ต ของคนไทยใน
ตางประเทศ และคนตางชาติที่เสียชีวิตในประเทศไทยที่มีผลกระทบสูง ในชวงป 2555–2560 โดย
ทําการคัดเลือกกรณีตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยกําหนดนิยามผลกระทบสูง อยางใดอยางหนึ่ง
ตอไปนี้ คือ เปนปญหาสุขภาพที่รุนแรง (เชน โรคติดตออุบัติใหมอุบัติซ้ํา โรคติดตออันตราย เจ็บปวย
หลายราย มีโอกาสที่จะแพรกระจาย เปนตน) หรือ เกิดในพื้นที่ทองเที่ยวสําคัญของประเทศ หรือ
สง ผลตอการจํากัดการเคลื่อนที่ของผูคนหรือสินคา หรือ สื่อมวลชนใหความสนใจ และออกขาว
ตอเนื่อง
1.3.3 ใชการสืบคนขอมูลสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต สืบคนเอกสารรายงาน และขาวที่
เผยแพรโดยสื่อมวลชน โดยการสืบคนขอมูลสารสนเทศบนอินเทอรเน็ตไดกําหนดวัตถุประสงคการ
สืบคนเฉพาะในกลุมนักทองเที่ยว โดยการสืบคนขอมูลจะใชโปรแกรม Web Browsers คือ Internet
Explorer แล ว เรี ย กใช โ ปรแกรมสํ า หรั บ การสื บ ค น ดั ง นี้ เว็ บ ไซต ข องต า งประเทศ ได แ ก
http://www.yahoo.com http://www.google.com และ http://www.bing.com/ เว็บไซตของไทย
ไดแก http://www.sanook.com และ http://sansarn.com/ (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ)
1.3.4 รวบรวมขอมูลรายงานการเสียชีวิตจากกงสุลตาง ๆ ในประเทศแถบยุโรป
1.3.5 สัมภาษณนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศ
1.3.6 ประชากรศึกษา
1.3.6.1 ข อ มู ล สารสนเทศรายงานการเจ็ บ ป ว ยและเสี ย ชี วิ ต ของคนไทยใน
ตางประเทศ และคนตางชาติที่เจ็บปวยและเสียชีวิตในประเทศไทย ในป 2555–2560
1.3.6.2 คนสัญชาติไทยที่เสียชีวิตในแถบประเทศยุโรป ป 2558
1.3.6.3 นักทองเที่ยวชาวตางชาติ
1.3.6.4 เจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศ
1.3.7 ระยะเวลาการศึกษา 2 เดือน
1.4 คําถามการศึกษา
การเจ็บปวยและเสียชีวิตของคนไทยในตางประเทศ และคนตางชาติที่เสียชีวิตในประเทศไทย
มีผลกระทบอยางไรบาง?
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1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.5.1 เพื่อใชเ ปนขอมูล พื้นฐานสํ าหรับ ประเมินผลกระทบมิติตาง ๆ ของป ญ หาการ
เจ็บปวยและเสียชีวิตในนักทองเที่ยว
1.5.2 คาดวาหนวยงานที่เกี่ยวของ จะสามารถนําผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใชในพัฒนา
นโยบายในการดูแลนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติได
1.5.3 ใชเปนแนวทางสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกันและแกปญหาผลกระทบ
ที่เกิดจากปญหาการเจ็บปวยและเสียชีวิตในนักทองเที่ยว ตลอดจนนําไปใชวางแผนเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวใหเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
รายงานการศึกษาผลกระทบของปญหาการเจ็บปวยและเสียชีวิตในนักทองเที่ยวนี้ ผูวิจัยได
นําแนวคิดและทฤษฏีตาง ๆ มาใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตรและ
ปจจัยกําหนดสุขภาวะ แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวและนักทองเที่ยว และแนวคิดเรื่องผลกระทบทาง
สุขภาพที่เกี่ยวของกับการเดินทางทองเที่ยว
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตรและปจจัยกําหนดสุขภาวะ
สุขภาพมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับปจจัยตาง ๆ มากมาย ทั้งดานปจ เจกบุคคล
สภาพแวดลอมและระบบสุขภาพ ซึ่งมีความสัมพันธกันตลอดเวลาเปนพลวัตร ซึ่งองคการอนามัยโลก
ไดใหนิยามคําวา สุขภาพ ไววาเปนความสมดุลทั้ง รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณที่
เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอยางแบงแยกไมได15 ภาวะที่ทําใหขาดความสมดุลจะสงผลตอองคประกอบ
อื่น ๆ เสมอ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม รวมทั้งพฤติกรรมของมนุษย
ยอมสงผลกระทบตอสุขภาพทั้งทางดานรางกาย และจิตใจ และอาจเกิดการเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ ได
สุวิท ย วิบุล ผลประเสริฐ (2545) เคยกลาวไววา ความมีสุขภาพดี หรือ ป จ จัย
กําหนดสุขภาวะ (Health determinants) ขึ้นอยูกับองคประกอบหลัก ๆ 4 ดาน คือ บุคคล สังคม
สิ่งแวดลอม และระบบบริการสุขภาพ ปจจัยที่เปนตัวกําหนดสุขภาพทั้งที่อยูใกลตัว ไดแก ปจจัยทาง
ปจเจกบุคคล ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว และระบบบริการสุขภาพ แลวยังมีปจจัยอื่น ๆ อีกดวย
ไดแก สถานะทางสังคม ภาวะเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดลอมทางสังคม ประเพณีวัฒนธรรมในการ
ดูแลสุขภาพที่แตกตางกัน และความรอบรูดานสุขภาพ
2.1.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเที่ยวและนักทองเที่ยว
2.1.2.1 ความหมายและคํานิยาม
องคก ารสหประชาชาติ (United nation) ไดใหคําจํากัดความคําวา
“การทองเที่ยว” ไวในที่ประชุมวาดวยการเดินทางและทองเที่ยวระหวางประเทศ ที่กรุงโรม ประเทศ
อิตาลี เมื่อป 2506 วาหมายถึง “การเดินทางเพื่อความบันเทิงรื่นเริงใจ เยี่ยมญาติ หรือการไปรวม
ประชุม แตมิใช เ พื่อการประกอบอาชีพเปน หลัก ฐานหรือ ไปพํานั ก อยูเ ป นการถาวร”6 หมายถึ ง
การเดินทางจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง เปนการชั่วคราวดวยความสมัครใจ และ
เปนการเดินทางดวยเหตุผลของการทองเที่ยว มิใชเพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได เชน เพื่อไป
พักผอน เพื่อการศึกษา เพื่อเยี่ยมเยือนญาติพี่นอง หรือเพื่อน เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปนตน
6
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สําหรับคําวา “นักทองเที่ยว” นั้น องคการสหประชาชาติ ไดใหคํานิยาม
ของผูมาเยือน (Visitor) หมายถึง บุคคลที่เดินทางไปยังประเทศที่ตนมิไดพักอาศัยอยูเปนประจําดวย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามที่มิใชไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได ซึ่งหมายรวมถึงผูเดินทาง 2 ประเภท คือ
1) นักทองเที่ยว (Tourist) คือ ผูเดินทางที่พักอยูในประเทศ มากกวา
24 ชั่วโมง
2) นักทัศนาจร (Excursionist) คือ ผูเดินทางและอยูในประเทศนอยกวา
24 ชั่วโมง
สําหรับ ประเทศไทย สํานัก งานตรวจคนเขาเมือง ไดใชคําจํากัดความ
ขา งต นนี้ เ ป นหลัก ในการจดนับ สถิ ติจํ านวนนัก เดิน ทางท องเที่ ยวระหว า งประเทศ ซึ่ง หมายถึ ง
ชาวตางชาติที่เดินทางเขามาประเทศไทย และพํานักอยูครั้งหนึ่ง ๆ ไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และไม
มากกวา 60 วัน โดยมีวัตถุประสงคในการเดินทางเขามาเพื่อทํากิจกรรม ดังนี้
1) ทองเที่ยวพักผอน เยี่ยมญาติ หรือเพื่อมาพักฟน ฯลฯ
2) รวมประชุม หรือเปนตัวแทนของสมาคม ผูแทนของศาสนา นักกีฬา
นักแสดง ฯลฯ
3) เพื่อติดตอธุรกิจ แตไมใชทํางานหารายได
2.1.2.2 องคประกอบที่สําคัญของการทองเที่ยว
สถาบันพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไดอธิบายองคประกอบที่สําคัญของการเดินทางและทองเที่ยว วามีองคประกอบที่จะตองคํานึงถึง ดังนี้
(1) การเขาถึงแหลงทองเที่ยว (Accessibility) คือระบบโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อใหสามารถเดินทางไป
ถึงจุดหมายปลายทาง (2) ที่พักแรมเพื่อรองรับนักทองเที่ยว (Accommodation) (3) แหลงทองเที่ยว
(Attractions) เปนองคประกอบที่สําคัญสูงสุด เพราะเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว (4) กิจกรรมทองเทีย่ ว
และนันทนาการ (Activities) เชน การเดินปา การลองแกง การปนหนาผา การดําน้ํา ตลอดจนการ
รวมกิจกรรมกับชุมชนเจาบาน เปนตน และ (5) บริการเบ็ดเตล็ดที่มีใหบริการนักทองเที่ยว (Ancillary)
อาทิเชน รานอาหาร โรงพยาบาล ไปรษณีย สถานีบริการน้ํามัน รานคา หองสุขา เปนตน
2.1.2.3 รูปแบบของการทองเที่ยว
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดจําแนกรูปแบบของการทองเที่ยวใน
ปจจุบัน ไดดังนี้
1) การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Natural tourism) คือการทองเที่ยว
เพื่อการพักผอนหยอนใจ ความสนุกสนาน ความชื่นชมในแหลงธรรมชาติเปนหลัก
2) การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural tourism) คือ การทองเที่ยว
ที่มุงเนนเสนอประวัติศาสตร วัฒนธรรม โบราณคดี และสถานที่ตาง ๆ
3) การทองเที่ยวแบบบันเทิงและการกีฬา (Sport and entertainment
tourism) เปนการมุงเนนสนองความตองการนักทองเที่ยวและความพึงพอใจในการพักผอนใจ
4) การทองเที่ยวเพื่อการประชุมสัมมนา (Business and convention
tourism) เปนการเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา ซึ่งถูกจัดใหเปนการทองเที่ยวประเภทหนึ่ง
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2.1.2.4 ผูมีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยว ไดแก
1) นั ก ท อ งเที่ ย ว คื อ ผู ที่ ใ ช จ า ยเงิ น เพื่ อ แสวงหาสิ น ค า และบริ ก าร
ตลอดจนประสบการณการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ
2) ภาคเอกชน ไดแก ผูประกอบธุร กิจ การทองเที่ยว เชน ที่พัก แรม
แหลงทองเที่ยว กิจกรรมและบริการตาง ๆ มีเปาหมายที่จะเสนอสินคาและบริการที่มีคุณภาพใหแก
นักทองเที่ยวโดยมุงสรางผลกําไรจากธุรกิจ
3) ภาครัฐ ได หนวยงานภาครัฐ มีเปาหมายตองการดึงดูดนักทองเที่ยว
มาสูจุดหมายปลายทาง เพื่อที่จะใชอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสรางเงินและสรางงานในประเทศ
4) ภาคประชาชน ไดแก ชุม ชนที่เ กิดการทองเที่ยว มีเ ปาหมายที่จ ะ
เสนอแหลง ทองเที่ยวและบริการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อใหเ กิดการกระจายรายไดและพัฒนา
เศรษฐกิจทองถิ่น
2.1.2.5 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบริการทางการทองเที่ยว
การตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของแตละบุคคลมีความแตกตางกันไปในหลาย
ๆ ประการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัย เงินหรือคาใชจาย เวลา และความตั้งใจที่จะไป ซึ่งในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว เปาหมายผลิตผลที่สําคัญ คือบริการที่ดี เนื่องจากลูกคาจะเลือกซื้อบริการก็เมื่อเกิดความพึงพอใจ
โดยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบริการทางการทองเที่ยว ดังนี้ (1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก
สุขภาพ รายได เวลาพักผอน ภาระงาน ภาระครอบครัว ทัศนคติและการรับรู รวมถึงความรูเกี่ยวกับ
จุดมุงหมายปลายทาง เปนตน และ (2) ปจจัยภายนอก การเมือง กฎหมาย กฎระเบียบการทองเที่ยว
ระหวางประเทศ ปจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสื่อสาธารณะ เปนตน
2.1.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเดินทางและทองเที่ยว
2.1.3.1 ปจจัยสําคัญในการกําหนดความเสี่ยงจากการเดินทางและทองเที่ยว
องคการอนามัยโลก ไดวิเคราะหและกําหนดตัวแปรตอไปนี้ ที่ผูเดินทาง
จะตองออกไปเผชิญ และอาจเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพในระหวางเดินทางทองเที่ยว ไดแก
– จุดหมายปลายทาง (ที่ตาง ๆ )
– ระยะเวลาและฤดูกาลของการเดินทาง
– จุดประสงคของการเดินทาง
– มาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกและความสะอาดของอาหาร
– พฤติกรรมผูเดินทางและนัก ทองเที่ยว พื้นฐานสุขภาพผูเดินทางและ
นักทองเที่ยว
นัก ทอ งเที่ย วที่ เ ดิ นทางไปในที่ ที่มี สิ่ง อํา นวยความสะดวกดี ยอ มจะมี
ความเสี่ยงนอย ตรงกันขามหากจุดหมายปลายทางมีสิ่งอํานวยความสะดวกนอย ความสะอาดและ
สุขาภิบาลไมเพียงพอ ไมมีความปลอดภัยยอมมีความเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพอนามัยของนักทองเที่ยว
นอกจากนี้ลักษณะของการเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง จุดประสงคของการเดินทาง รวมทั้ง
พฤติก รรมของนักทองเที่ยว มีความสัมพันธโ ดยตรงตอการเกิดโรคภัยไขเ จ็บ หรือความเสี่ยงดาน
สุขภาพอื่น ๆ ไดเชนเดียวกัน
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2.1.3.2 สถานการณโรคติดตอในประเทศจุดหมายปลายทาง
ผูเ ดินทางและนัก ทองเที่ยวจะตองตระหนักถึง สถานการณโรคระบาด
และโรคประจําถิ่นในประเทศที่เปนจุดหมายการเดินทาง ขอมูลการระบาดของโรคสามารถสืบคนได
จากเว็บไซดของ องคการอนามัยโลก หรือจากเว็บไซด www.healthmap.org ซึ่งรวบรวมขอมูลจาก
ฐานขอมูลสําคัญของเครือขายเฝาระวังโรคทั่วโลก นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับคําปรึกษา
จากสํานักระบาดวิทยา หรือคลินิกเวชศาสตรการเดินทางและทองเที่ยว มหาวิท ยาลัยมหิดล หรือ
สถาบันบําราศนราดูร ได นักทองเที่ยวที่จะเดินทางไปตางประเทศ ควรจะปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ
ดานเวชศาสตรการเดินทางและทองเที่ยว ลวงหนาประมาน 4–8 สัปดาหกอนการเดินทาง เพื่อรับ
คําปรึกษาเรื่องการรับวัคซีนตาง ๆ และ/หรือการใหยา และการตรวจสุขภาพ รวมทั้งสุขอนามัย
อวัยวะสืบพันธสตรี
2.1.3.3 กฎอนามั ย ระหว า งประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health
Regulation 2005)
กฎอนามัยระหวางประเทศ เปนขอตกลงระหวางประเทศในดานการ
สาธารณสุขของประเทศสมาชิกขององคการอนามัยโลกจํานวน 194 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันควบคุม โรคและภัยสุขภาพที่มีผ ลกระทบตอการเดินทางและการคาขายระหวางประเทศ
ซึ่งองคการอนามัยโลกจึงไดรวมกับประเทศสมาชิกจัดทํากฎอนามัยระหวางประเทศฉบับพ.ศ. 2548
ขึ้นมาใหม เพื่อใหสามารถตรวจจับการระบาดของโรคหรือภัยคุกคามดานสาธารณสุข วางมาตรการ
ปองกันควบคุมโรค และลดผลกระทบตอการเดินทางระหวางประเทศ โดยไดผานการรับรองจาก
สมาชิกทุก ประเทศ ในที่ป ระชุม สมัชชาอนามัยโลกเมื่อป 2548 และมีผลบัง คับ ใชตั้ง แตวันที่ 15
มิถุนายน พ.ศ. 2550 เปนตนมา
ตามกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 ประเทศสมาชิกและองคการ
อนามัยโลก จะตองพัฒนาสรางความเขมแข็ง และรักษาระดับความสามารถในการตรวจจับ และได
กําหนดเกี่ยวกับขอพึงปฏิบัติตาง ๆ สําหรับประเทศสมาชิกและองคการอนามัยโลก หากเกิดภาวะ
ฉุกเฉินดานสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public health emergencies of international concern
หรือ PHEIC) ทั้งนี้ประเทศตาง ๆ จะตองพัฒนาสมรรถนะหลักในการดําเนินการเฝาระวังและแกไข
สถานการณ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะของทาอากาศยาน ทาเรือ และจุดผานแดนทางบกตาง ๆ เพื่อ
ประกันความปลอดภัยทางดานสาธารณสุขทั้งในระดับ ชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ โลก (สํานัก
ระบาดวิทยา, 2556)
2.1.3.4 การทูตเพื่อสาธารณสุข (Health diplomacy)
โรคภัยไขเจ็บและปญหาสุขภาพกลายเปนปญหาระดับโลกที่ไรพรมแดน
ประเทศตาง ๆ ตระหนักถึงผลกระทบของปญหาดานสาธารณสุขตอการพัฒนา การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ และเล็งเห็นความสําคัญของการขยายความรวมมือระหวาง
ประเทศดานสาธารณสุข โดยเฉพาะความรวมมือเพื่อใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศ
ตาง ๆ สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น นานาประเทศตระหนักถึงความสําคัญของ
ประเด็นการทูตเพื่อสาธารณสุข (Global health diplomacy) ซึ่งเปนอีกมิติห นึ่ง ของนโยบาย
ตางประเทศ เพื่อใหทันตอกระแสของโลกปจจุบัน โดยมองวาการสาธารณสุขไมไดเปนเพียงประเด็น
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ภายในประเทศอีกตอไป โดยเฉพาะดานการปองกันและแกไขปญหาสาธารณสุขจําเปนตองอาศัย
ความรวมมือระหวางประเทศเขารวมในการผลักดันนโยบายสาธารณสุขใหเปนนโยบายระดับระหวาง
ประเทศ เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ส ามารถใช ป ระเด็ น สาธารณสุ ข เป น เครื่ อ งมือ ในการดํ า เนิ น นโยบาย
ตางประเทศ และในทางกลั บกันก็ส ามารถใชการตางประเทศเปนเครื่องมือในการสรางเสริม และ
ยกระดับการสาธารณสุขภายในประเทศได ในปจจุบันการทูตเชิงสาธารณสุข จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
ในเวทีระหวางประเทศ โดยประเทศไทยเปนประเทศที่มีบทบาทที่แข็งขันและมีศักยภาพสูงในการ
สงเสริมความรวมมือดานสาธารณสุขตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งเปน
ประเด็นที่ ประเทศไทยไดพยายามผลักดันในเวทีระหวางประเทศมาอยางตอเนื่อง รวมทั้งบทบาทนํา
ของไทยใน ฐานะสมาชิกผูรวมกอตั้ง Foreign policy and global health initiative (FPGH) ซึ่ง
เนนการดําเนินงานดานการตางประเทศ โดยคํานึงถึงปญหาดานสาธารณสุขควบคูกันไป (กรมองคการ
ระหวางประเทศ, 2555)
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2.2 สรุปกรอบแนวคิด
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัย ไดกําหนดกรอบแนวความคิดใน
การศึกษา ซึง่ พิจารณาตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent variable)
คนไทยเดินทางไป
ตางประเทศ
ปจจัยดานประชากรศาสตร

คนตางชาติทองเที่ยวใน
ไทย

มิติทางการสาธารณสุข

มิติทางสังคม / การ
ตางประเทศ

รูปแบบของการทองเที่ยว

ผลกระทบทางสุขภาพ
เจ็บปวย / เสียชีวิต / พิการ
- เรงดวน ฉุกเฉิน
- เรื้อรัง ไมเรงดวน
- ติดเชื้อระยะแฝง / ไม
ปรากฏอาการ

ผลกระทบ/ผลทีต่ ามมา
- ปจเจกบุคคล
- ครอบครัว
- สังคม/ การเมือง /เศรษฐกิจ
- ความสัมพันธระหวางประเทศ
- ฯลฯ

- การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
- การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- การทองเที่ยวแบบบันเทิงและ
การกีฬา
- การทองเที่ยวเพื่อการ
ประชุมสัมมนา

- เพศสภาวะ
- อายุ
- ศาสนา
- การศึกษา
- ฯลฯ
ปจจัยกําหนดสุขภาวะ
- บุคคล
- สังคม
- สิ่งแวดลอม
- ระบบการบริการสุขภาพ

ตัวแปรตาม
(Dependent variable)

ปจจัยกําหนดความเสี่ยง
ทางดานสุขภาพ

องคประกอบการทองเที่ยว
- การเขาถึงแหลงทองเที่ยว
- ที่พักแรม
- แหลงทองเที่ยว
- กิจกรรมการทองเที่ยว
- บริการเบ็ดเตล็ดที่มี

- ลักษณะการเดินทาง
- จุดหมายปลายทาง
- ระยะเวลาและฤดูกาล
- จุดประสงคของการเดินทาง
- มาตรฐาน / ความสะอาด
- พฤติกรรมผูเดินทาง
- พื้นฐานสุขภาพผูเดินทาง

เงือ่ นไขกําหนดการตัดสินใจเหตุการณทตี่ องอาศัยความรวมมือ
ระหวางประเทศ
- ทําใหเกิดผลกระทบทางสุขภาพที่รุนแรงหรือไม
- เปนเหตุการณที่ผิดปกติ หรือไมเคยคาดถึงมากอน
- มีโอกาสที่จะแพรไปสูพ ื้นที่อื่น
- ตองมีการจํากัดการเคลื่อนที่ของผูค นหรือสินคา

การทูตเพื่อสาธารณสุข (Global health diplomacy)
ปจจัยแวดลอมทางดานสิ่งแวดลอม
- การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สื่อ สถานการณ ฯลฯ
พลวัตร / ปฏิสัมพันธ
Digitalization

- ใชประเด็นสาธารณสุขเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศ
- ใชการตางประเทศเปนเครื่องมือในการสรางเสริมและยกระดับ
การสาธารณสุขภายในประเทศ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 ขนาดของปญหาการเจ็บปวยและเสียชีวิตในนักทองเที่ยว
3.1.1 อัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิตชาวนักทองเที่ยวตางชาติในประเทศไทย
จากการสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ พบวารายงานการเจ็บปวยและเสียชีวิตของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติมีอยูกระจัดกระจาย ตามวัตถุประสงคและความตองการขอมูลของแตละ
หนวยงาน ดังนี้
1) กองมาตรฐานและกํากับความปลอดภัยนักทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา ซึ่งมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตามสถานการณและผลกระทบตอความปลอดภัยของ
นักทองเที่ยว รายงานวาในป 2558 มีชาวตางชาติเสียชีวิตในประเทศไทยทั้งสิ้น 83 ราย บาดเจ็บ 166 ราย
สาเหตุการเสียชีวิต ไดแก อุบัติเหตุจราจร 34 ราย จมน้ํา 9 ราย โรคหัวใจและหลอดเลือด 6 ราย
ฆาตัวตาย 4 ราย และไมระบุ 30 ราย
2) สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ซึ่งมีบทบาทดานการเฝาระวังโรคติดต อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 โดยพบวา ในป 2557 มีรายงานผูปวยชาวตางชาติ (รวม
นักทองเที่ยว แรงงานตางดาว และผูอพยพตาง ๆ) ในระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยารวม 41,061
ราย คิดเปนรอยละ 1.55 ของรายงานทั้งป และมีรายงานเสียชีวิต 23 ราย
3) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานใน
จุลสาร Health fact sheet ปที่ 6 ฉบับที่ 14, 16–31 กรกฎาคม 2556 รายงานอุบัติเหตุทางถนนใน
นักทองเที่ยวตางชาติ โดยพบวาในป 2555 มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเขามาขอความชวยเหลือจาก
ปญหาอุบัติเหตุ 2,183 คน และมีมูลคาการจายเงินชดเชย 21,285 ลานบาท
4) องคก รเอกชนไมมุ ง หวั ง ผลกํ าไร โดยมีก ลุ ม ผู ส นใจเรื่อ งการเสีย ชีวิ ตของ
ชาวตางชาติในประเทศไทย ไดจัดทําเว็บไซด https://www.farang–deaths.com/ เพื่อรวบรวม
สถิติการเสียชีวิตของชาวตางชาติในประเทศไทย จากขาว และการแจงขอมูล ของสมาชิก เว็บ ไซด
โดยพบวาในระหวางป 2551–2560 มีชาวตางชาติเสียชีวิตในประเทศไทยทั้งสิ้น 562 ราย โดยในป 2560
มีรายงานแลวทั้งสิ้น 147 ราย จังหวัดที่มีรายงานสูงสุด ไดแก ภูเก็ต ชลบุรี กรุงเทพมหานคร สุราษฎรธานี
และเชียงใหม ตามลําดับ โดยพบวาสาเหตุการเสียชีวิตสวนใหญ ไดแก อุบัติเหตุจราจร จมน้ํา ฆาตัวตาย
และพลัดตก สัญชาติที่เสียชีวิตมากที่สุกคือ อังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
3.1.2 รายงานการเสียชีวิตจากกงสุลตาง ๆ ในแถบประเทศยุโรป
จากขอมูล กรมการกงสุล กระทรวงการตางประทศ พบวาในชวงป 2559 ถึง 2560
มีคนไทยเสียชีวิตที่ประเทศในแถบยุโรปจํานวนรวมทั้งสิ้น 184 ราย โดยป 2559 มีรายงานเสียชีวิต
111 ราย และในป 2560 มีรายงานเสียชีวิต 73 ราย โดยสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 75 ประเทศที่
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มีรายงานการเสียชีวิตมากที่สุด คือสาธารณรัฐเยอรมนีรอยละ 35.3 รองมาไดแก สหราชอาณาจักร
สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสมาพันธรัฐสวิส รอยละ 20.1 8.7 และ 8.1 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 2 แสดงขอมูลการเสียชีวิตของชาวตางชาติที่เสียชีวิตในประเทศไทย ป 2551–2560
จํานวน
สาเหตุการเสียชีวิต
(คน)
ภูเก็ต
157 อุบัติเหตุจราจร
ชลบุรี
107 จมน้ํา
กทม.
69
ฆาตัวตาย
สุราษฎรธานี
57
พลัดตกหกลม
เชียงใหม
24
ฆาตกรรม
อุดรธานี
16
โรคหัวใจและหลอดเลือด
กระบี่
15
อื่น ๆ (ไมระบุ)
ที่มา: www.farang–deaths.com
จังหวัด

จํานวน
(คน)
106
89
62
56
39
34
55

สัญชาติ
British
French
Chinese
Russian
Australian
American
German

จํานวน
(คน)
95
34
49
38
27
35
45

ตารางที่ 3 แสดงจํ านวนผูเ สีย ชีวิ ตคนไทยที่ เ สี ยชี วิต ในตา งประเทศ ในกลุม ประเทศแถบยุ โ รป
ระหวางป 2559–2560
ประเทศ
จํานวน รอยละ
สาธารณรัฐเยอรมนี
65
35.33
สหราชอาณาจักร
37
20.11
สาธารณรัฐฝรัง่ เศส
16
8.70
สมาพันธรัฐสวิส
15
8.15
ราชอาณาจักรเดนมารก
10
5.43
สาธารณรัฐฟนแลนด
9
4.89
ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
9
4.89
ที่มา: กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ)

ประเทศ
สาธารณรัฐอิตาลี
ราชอาณาจักรเบลเยียม
ราชอาณาจักรสเปน
สาธารณรัฐออสเตรีย
ราชอาณาจักรนอรเวย
ราชอาณาจักรสวีเดน
รวม

จํานวน รอยละ
8
4.35
7
3.80
3
1.63
2
1.09
2
1.09
1
0.54
184
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แผนภูมิที่ 4 แสดงสาเหตุการเสียชีวิตคนไทยที่เสียชีวิตในตางประเทศ ในกลุม ประเทศแถบยุโรป
ระหวางป 2559–2560
ที่มา: กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ)
พบวาสาเหตุการเสียชีวิตสวนใหญไมระบุสาเหตุ รอยละ 34.8 รองลงมา ไดแก
มะเร็ง อุบัติเหตุ และโรคหลอดเลือดสมอง รอยละ 30.9 11.4 และ 8.2 ตามลําดับ (แผนภูมิที่ 4) บงชี้วา
การรวบรวมขอมูลทะเบียนผูเสียชีวิตในตางประเทศยังไมสมบูรณ สวนใหญไมสามารถระบุสาเหตุการ
เสียชีวิตไว ซึ่งถาไมนับรวมรายที่ไมระบุสาเหตุ จะพบวาโรคมะเร็ง เปนสาเหตุการเสียชีวิตสูงที่สุด
รองลงมา ไดแก อุบัติเหตุ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคติดเชื้อ
3.2 กรณีตวั อยางนักทองเที่ยวชาวตางชาติเจ็บปวยและเสียชีวิตในประเทศไทย
3.2.1 กรณีตัวอยางที่ 1 เหตุการณเสียชีวิตของนักทองเที่ยวอังกฤษ ที่เกาะเตา ป 2557
3.2.1.1 รายละเอียดเหตุการณโดยสังเขป
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 มีร ายงานพบศพนัก ทองเที่ยวตางชาติที่
ตําบลเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี เอกสารหนังสือเดินทางระบุทั้งคูเปนชาวอังกฤษ โดยสรุปสาเหตุ
การเสียชีวิตเกิดจากไดรับบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะรวมกับการจมน้ําทะเล ศพนักทองเที่ยวหญิงพบ
รองรอยถูกทํารายทางเพศ ซึ่งพนักงานอัยการสรุปสํานวนสงฟองตอศาล และวันที่ 24 ธันวาคม 2558
ศาลจังหวัดเกาะสมุย ไดมีคําพิพากษาประหารชีวิตจําเลยซึ่งเปนแรงงานชาวเมียนมาร โดยไมมีลดโทษ
และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ศาลอุทธรณไดอานคําพิพากษา โดยตัดสินยืนตามศาลชั้นตน
3.2.1.2 ผลกระทบมิติทางการสาธารณสุข
ในกรณีนี้ มีก ารตั้ง ขอสั ง เกตว าในที่เ กิ ดเหตุไ มมีแพทยนิติเ วชมารว ม
ดําเนินการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และยังขาดขั้นตอนการจําลองเหตุการณ ซึ่งเปนขั้นตอนสําคัญ
ทางนิติวิทยาศาสตร จึงอาจสงผลใหเกิดประเด็นขอกังขาในคดีได ทั้งนี้ในกระบวนการชันสูติพลิกศพ
โดยทั่วไป จะตองมีแพทยผูเชี่ยวชาญดานนิติเวช รวมดําเนินการตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร
เพื่อใหไดหลักฐานทางการแพทยที่ครบถวน
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3.2.1.3 ผลกระทบมิติทางสังคม
เหตุการณนี้ไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปอยางมาก
สื่อขนานนามวาเปน “คดีดังสะทานโลก” มูลเหตุที่ทําใหไดรับความสนใจเปนพิเศษ ไดแก พฤติกรรม
ฆ า เหยื่ อ แบบโหดเหี้ ย ม มี ก ลุ ม นั ก สื บ ไซเบอร ตั้ ง เพจขึ้ น มาเพื่ อ นํ า เสนอหลั ก ฐานต า ง ๆ และ
วิพากษวิจารณการทํางานของเจาหนาที่ และมีการโยงใหเขากับกลุมการเมือง เปนตน โดยจากการ
สืบคนขอมูลสารสนเทศ พบวามีขอมูลแสดงจํานวนมาก บงชี้วาเปนเหตุการณที่ไดรับความสนใจสูง
และเกิดกระแสในสังคมออนไลนอยางมาก มีการติดแฮชแทก “#คดีฆานักทองเที่ยวเกาะเตา” “#คดี
เกาะเตา” มากถึง 228,000 รายการ ซึ่งบทสนทนาในสังคมออนไลนที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนการวิจารณ
การทํางานของเจาหนาที่ ทั้งนี้ ในภาพที่ 1 แสดงบางสวนบางตอนของคําวิพากษวิจารณเชิงลบใน
สังคมออนไลน

ภาพที่ 1 แสดงบทสนทนาวิ พ ากษ วิ จ ารณ เ ชิ ง ลบต อ กระบวนการทํ า งานของเจ า หน า ที่ และ
กระบวนการยุติธรรมของไทยตอกรณีกรณีฆาตกรรมนักทองเที่ยวชาวอังกฤษ ที่เกาะเตา
ที่มา: www.twitter.com
3.2.1.4 ผลกระทบตอภาพลักษณการทองเที่ยว
ผลสืบเนื่องจากเหตุการณนี้ ไดมีบล็อกเกอรชาวอังกฤษ สรางบล็อกชื่อ
“The Dark Side of Thailand’s Island Paradise” นําเสนอขอมูลเชิงลบของเกาะเตา อาทิ
อิทธิพลเถื่อน การเก็บสวยของเจาหนาที่ ยาเสพติดบนเกาะ อาชญากรรมบนเกาะ เปนตน นอกจากนี้
ยังมีสื่อตางชาติใหสมญานามเกาะเตาวา “murder island” หรือ “เกาะฆาตกร ” (ภาพที่ 2) โดย
ระบุวาตั้งแต ป 2557–2560 มีนักทองเที่ยวตางชาติเสียชีวิตบนเกาะแหงนี้มากถึง 7 คน สงผลตอ
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ภาพลักษณการทองเที่ยวเปนอยางมากจนเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผานมา ผูวาราชการจังหวัด
สุราษฎรธานี ไดจัดแถลงขาวเพื่อชี้แจงและใหขอมูลแกสื่อมวลชน

ภาพที่ 2 แสดงการนําเสนอขาว กรณีการเสียชีวิตบนเกาะเตา จังหวัดสุร าษฎรธานี และมีการสื่อ
ออกมาวาเปนเกาะฆาตกรม
ที่มา: อัมรินทรทีวี
3.2.1.5 ผลกระทบมิติทางการตางประเทศ
1) ความสัมพันธระหวางราชอาณาจักรไทย และสหราชอาณาจักร
ความไม เ ชื่ อ มั่ น ต อ กระบวนการทํ า งานของเจ า หน า ที่ และ
กระบวนการยุ ติ ธ รรมของไทย สะท อ นออกมาจากการที่ ช าวอั ง กฤษกดดั น ให รั ฐ บาลอั ง กฤษ
สงเจาหนาที่มารวมทําการสืบสวนคดีนี้อยางใกลชิด สื่อตางชาติยังมีการนําเสนอเรื่องราวดานมืดของ
ประเทศไทย ดังปรากฏในนิตยสาร TIME ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2557 โดย Charlie Campbell ซึ่ง
เผยแพรบทความ “What the Murder of Two British Tourists Tells Us About Thailand's
Dark Side” วิพากษวิจารณเจาหนาที่ทีมสืบสวนไทย ซึ่งผลกระทบตอภาพลักษณและความนาเชื่อถือ
กระบวนการยุติธรรมของไทย และประเทศไทยถูกมองวาไมมีความปลอดภัยสําหรับนักทองเที่ยว
2) ความสัมพันธระหวางราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร
เหตุ ก ารณ นี้ มี มิ ติ ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งราชอาณาจั ก รไทยและ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารอยางมาก โดยมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้น โดยสังเขปดังนี้
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ภาพที่ 3 25 ธันวาคม 2558 เอกอัครราชทูต
เมี ยนมาร ประจํ าประเทศไทย เข าพบรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และใหคํามั่นวาจะชวย
ดูแลชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยว ตลอดจนสถาน
เอกอัครราชทูตที่กรุงยางกุง รวมถึงนักการทูตไทย
ทุกคนจะไดรับการดูแลเปนอยางดีเชนเดิม
ที่มา: js100

ภาพที่ 4 26 ธันวาคม 2558 ที่เมืองทาขี้เหล็ก
ตรงข า ม อํ า เภอแม ส าย จั ง หวั ด เชี ย งราย มี
ประชาชนชาวเมียนมาร ประมาณ 2,000 คน
ออกมาประทวงคําพิพากษาของศาลชั้นตน ซึ่ง
ตอมาทางการไทยบริเวณชายแดนไทย–เมียนมาร
ไดออกมาเตือนชาวไทยใหงดเดินทางขามแดนไป
เมียนมารในชวงนั้น
ที่มา: Tachilek News Agency

ภาพที่ 5 27 ธันวาคม 2558 ผูบัญชาการทหาร
สูงสุดของเมียนมาร ไดโพสตเฟซบุคสวนตัว สง
ขอความถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม และผูบัญชาการทหารสูงสุดของ
ไทย โดยมี ข อ ความเรี ย กร อ งให ท างการไทย
ทบทวนหลักฐานและคําตัดสินของศาล
ที่มา: kapook.com

ภาพที่ 6 28–30 ธันวาคม 2558 สถานทูตไทย
ในยางกุง ปดใหบริการแผนกกงสุล ภายหลังมีการ
ประท วงยื ดเยื้ อ ที่ ส ถานทู ตไทยประจําย างกุ ง
สงผลกระทบตอแผนการเดินทางของผูเดินทาง
ที่มา: NationTV22

ภาพที่ 7 3 พฤษภาคม 2560 สื่อเมียนมารรายงานวา "หมอดูอีที" หมอดูชื่อดังของพมา ไดเขาพบ
เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงยางกุง เพื่อยื่นถวายฎีกาในคดีเกาะเตา ผานเอกอัครราชทูตไทย
ที่มา: คมชัดลึก
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3.2.2 กรณีตัวอยางที่ 2 กรณีผูปวยชาวโอมานติดเชื้อโรคเมอรสรายแรกของประเทศไทย
3.2.2.1 รายละเอียดเหตุการณโดยสังเขป
เมื่ อ วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2558 มี ร ายงานยื น ยั น พบผู ป ว ยโรคเมอร ส
รายแรกในประเทศไทย เปนชาวโอมาน อายุ 75 ป อาศัยอยูในจัง หวัด Jalan ประเทศโอมาน
เดินทางเขามาในประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 โดยมีความตั้งใจเพื่อเดินทางเขามารักษา
โรคประจําตัวในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ใหการรักษา
ผูปวยในพื้นที่ควบคุม ติดตามดูแลผูที่สัมผัสใกลชิดกับชายคนนี้จํานวน 66 ราย โดยดําเนินการตาม
ขั้นตอนการควบคุมโรคระดับสูงสุดตามมาตรการตามกฎอนามัยระหวางประเทศ
3.2.2.2 ผลกระทบมิติทางการสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขของไทย ไดออกประกาศกฎกระทรวง กําหนดให
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอรส เปนโรคติดตออันตรายและเปนโรคที่ตองแจงความ
มีการออกคําสั่งใหมีการเฝาระวังและรายงานเมื่อพบผูปวยสงสัยโรคเมอรส โดยผูปวยรายนี้ไดรับ
การรักษาและแยกไวในพื้นที่ควบคุมของโรงพยาบาลบําราศนราดูร สวนญาติและผูสัม ผัสเสี่ยงสูง
กักกันไวเพื่อเฝาสังเกตอาการตามมาตรฐาน ประสบการณการรับมือกับผูปวยโรคเมอรส รายแรกของ
ประเทศไทย สงผลใหประเทศไทยมีการพัฒนาระบบเตรียมความพรอมในการรับมือกับผูป ว ยโรคติดตอ
อันตราย ทั้งการเฝาระวังโรคที่ชองทางเขาออกประเทศ พัฒนาระบบหองปฏิบัติการในโรงพยาบาล
ตาง ๆ มีการจัดเตรียมหองแยกผูปวยและหนวยกักกันผูสัมผัสโรค เปนตน
3.2.2.3 ผลกระทบทางสังคม และภาพลักษณ
การแพรระบาดของโรคเมอรส ไดรับความสนใจอยางกวางขวาง ทั้งใน
และนอกประเทศ ซึ่งกอนหนาที่จะมีรายงานผูปวยรายแรกในประเทศไทย โรคนี้ไดมีการแพรระบาด
อยูในตะวันออกกลางและในประเทศเกาหลีใต คนทั่วไปจึง หวาดกลัวและตื่นตระหนกกับ โรคนี้
เกิดปรากฎการณรังเกียจผูปวยถึงขั้นเลื่อนนัดไมไปโรงพยาบาลเพราะมีขาวลือวาโรงพยาบาลรับรักษา
ผูปวยโรคเมอรส หุนโรงพยาบาลเอกชนตกฮวบ โรงแรมที่ใหที่พักอาศัยแกผูสัมผัสโรคไมมีคนจองพัก
และเกิดการกีดกันรังเกียจชาวอาหรับ เปอรเชีย เพราะกลัวติดโรค เปนตน จนทานนายกรัฐมนตรีตอง
ออกมาชี้แจงสรางความเชื่อมั่นกับระบบปองกันควบคุมโรคของประเทศไทย ในกรณีนี้ ที่สุดแลวดวย
ความเขมแข็งของระบบการสาธารณสุขของประเทศไทย จึงสามารถปองกันและควบคุมโรคไมใหเกิด
การแพรระบาดในประเทศ และเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ที่ผานมาผูอํานวยการองคการอนามัยโลก
ได เขี ยนจดหมายกล าวชื่นชมรั ฐบาลไทยที่ส ามารถรับ มื อกั บเชื้ อไวรั สเมอร สได เป นอยางดี สร าง
ความเชื่อมั่นและภาพลักษณดานการปองกันควบคุมโรคของประเทศไทยอยางมาก
3.2.2.4 ดานความสัมพันธระหวางประเทศ
ในช ว งแรกที่ ผู ป ว ยชาวโอมาน และครอบครั ว ถู ก กั ก ตั ว ไว รั ก ษาใน
โรงพยาบาล บุ ค ลากรของโรงพยาบาลเกิ ด ป ญ หาในการสื่ อ สารทํ า ความเข า ใจกั บ ผู ป ว ยและ
ญาติ ผูปวยไมเขาใจวาทําไมตองกักตัวไมใหพบญาติ จนกรมควบคุมโรคตองขอความชวยเหลือไปยัง
สถานทูตโอมานผานกระทรวงการตางประเทศ เพื่อใหสงเจาหนาที่สถานทูตเขามาดูแ ลและใหความ
ชวยเหลือ และเมื่อสถานทูตโอมานสงเจาหนาที่เขามาชวยเหลือ จึงทําใหสื่อสารทําความเขาใจกับ
ผูปวยและญาติดีขึ้น ใหคําแนะนําเรื่องการจัดเตรียมอาหารและพื้นที่สําหรับการประกอบพิธีกรรมทาง
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ศาสนา แพทยและยาบาลสามารถใหการรักษาไดอยางดีจนหายปวยในที่สุด อยางไรก็ตามเนื่องจาก
ผูปวยรายนี้ไมไดทําประกันการเดินทาง จึงไมสามารถเรียกเก็บคารักษาพยาบาลได ถึงแมกระทรวง
สาธารณสุขจะเรียกเก็บไปยังสถานทูตโอมานแตก็ยังไมไดรับคารักษาพยาบาลได
นอกจากนี้การที่ประเทศไทยพบผูปวยเมอรส สงผลใหประเทศไทยถูกจัดอันดับโดย
องคการอนามัยโลก วาเปนประเทศที่มีรายงานผูปวยโรคเมอรส โดยจัดไวในกลุมเดียวกันกับ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย และสาธารณรัฐเกาหลีใต สงผลกระทบตอภาพลักษณการเดินทางระหวางประเทศ
อยางมาก ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงไดขอความรวมมือไปยัง กระทรวงการตางประเทศ เพื่อ
สื่อสารทําความเขาใจกับนานาประเทศ และจนเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 องคการอนามัยโลกได
ประกาศใหประเทศไทยปลอดโรคเมอรสและถอดประเทศไทยออกจากประเทศที่มีการระบาดของ
ไวรัสเมอรสในที่สุด
3.3 กรณีนักทองเที่ยวไทยเจ็บปวยรุนแรงในตางประเทศ
กรณีตัวอยางที่ 3 หญิงไทยปวยหนักระหวางทองเที่ยวที่สาธารณรัฐเกาหลี ป 2560
3.1.1 รายละเอียดเหตุการณโดยสังเขป
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 มีร ายงานนัก ศึก ษาหญิง ไทย อายุ 25 ป เจ็บ ปว ย
กะทั น หั น เกิ ด อาการช็ อ กหมดสติ ร ะหว า งท อ งเที่ ย วในประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี เจ า หน า ที่
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐเกาหลีเดินทางไปเยี่ยมผูปวยทันทีที่ทราบขาว ซึ่งขณะนั้น
ผูปวยอยูในความดูแลของแพทยในแผนกผูปวยวิกฤติ โดยไดมีการขอความชวยเหลือผานศูนยดํารงธรรม
มายังกระทรวงการตางประเทศ และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ รวมทั้งมีการขอรับเงินบริจาคเพื่อ
ชวยเหลือเพื่อใหสงผูปวยเดินทางกลับประเทศ
3.1.2 ผลกระทบมิติทางการสาธารณสุข
คาใชจายดานการรักษาพยาบาลของนักทองเที่ยวรายนี้สูงมหาศาล เหตุการณนี้จึง
เปนกรณีตัวอยางใหคนไทยหันมาสนใจการเตรียมความพรอมกอนการเดินทางรวมทั้งการทําประกัน
การเดินทาง เพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังกระตุนใหคนไทยตื่นตัวเตรียมความพรอม
เรื่องการปฐมพยาบาล และการชวยฟนคืนชีพ (CPR) ซึ่งมีความสําคัญยิ่งในการชวยชีวิต
อนึ่งในสวนของผลการวินิจฉัยโรคและขอมูลการรักษาของผูปวยรายนี้ ไมสามารถ
เปดเผยได เนื่องจากเปนขอมูลสวนบุคคลของผูปวย ซึ่งไดรับการคุมครองตามบทนิยามในมาตรา 4
แหงพระราชบัญญัติขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3.1.3 ผลกระทบทางสังคม และภาพลักษณ
กรณีนี้เ ปนตัว อยางของความพยายามของคนไทย หนวยราชการไทย รวมทั้ ง
ภาคเอกชนตาง ๆ ที่ชวยกันใหความชวยเหลือคนไทยที่ไดรับความทุกขยากจากเหตุเจ็บปวยฉุกเฉินใน
ตางประเทศ ซึ่งปรากฏใหเห็นชัดไดจากความรวดเร็วในการประสานงานในการชวยเหลือ คือ ทันทีที่
ศูนยดํารงธรรมไดรับแจงเรื่องก็ไดมีการประสานไปยัง กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยใน
ตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศทันที แมวาจะเปนชวงวันหยุดจนนําไปสูการชวยเหลือ นํา
ผูปวยกลับมารักษาตอในประเทศไทยไดสําเร็จ โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐเกาหลี
ใชเงินทดรองราชการสํารองจายคารักษาพยาบาลซึ่งมีมูลคาสูงมากเพื่อชวยเหลือ ซึ่งความพยายาม
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ของภาคสวนตาง ๆ ที่เกิดขึ้นสะทอนใหเห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาล ที่ดูแลและชวยเหลือคนไทยอยาง
เทาเทียมกัน
3.1.4 ความสัมพันธระหวางประเทศราชอาณาจักรไทย–สาธารณรัฐเกาหลี
กรณีตัวอยางนี้มีแงมุมที่สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธของสองประเทศในการให
ความชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกคนไทยที่ปวยหนักในตางประเทศ กลาวคือ การที่พลเมืองชาวเกาหลีใต
ใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมทําการชวยฟนคืนชีพ (CPR) ในที่เกิดเหตุใหแกผูปวยชาวไทยโดยไม
ลังเลใจ ไมรังเกียจกีดกัน ทําใหสามารถชวยชีวิตไดทันเวลา และใหความชวยเหลือจนเขารับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาลที่ใหการดูแลอยางดีที่สุด นอกจากนี้ยังมีนักรองชื่อดังของเกาหลีใต ไดเขาเยี่ยมพรอม
ชวยเหลือคารักษาพยาบาลอีกดวย
3.4 ขอมูลจากการสัมภาษณ
3.4.1 นักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ศึกษาในครั้ง นี้ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณนักทอ งเที่ยวชาวฝรั่ง เศสครอบครัวหนึ่ง
จํานวน 5 คน ซึ่งเปนกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เปนประจํา
โดยสอบถามความคิดเห็นตอกรณีขาวและเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะเตาวาสงผลตอการ
ตัดสินใจมาเที่ยวในประเทศไทยหรือไม ซึ่ง พบวานักทองเที่ยวกลุมนี้ยังคงชื่นชอบที่จะมาเที่ยวใน
ประเทศไทย เพราะชื่นชอบประเทศไทย เสนหของสถานที่ทองเที่ยว อาหารไทย และเอกลักษณ
ความเปนไทย และตั้งใจจะมาเที่ยวที่เกาะสมุยทุก ๆ ป โดยนักทองเที่ยวกลุมนี้ยังกลาวอีกดวยวาขาว
ที่เ กิดขึ้นมีความนากลัว ทําใหเ กิดกังวลเรื่องความปลอดภัยเหมือนกัน แตเ ขาใจวาสถานการณที่
เกิดขึ้นสามารถเกิดขึ้นไดในหลายประเทศ ซึ่งทําใหตองรูจักระมัดระวังปองกันตัวเองใหมากขึ้น และมี
ความเชื่อมั่นวารัฐบาลไทยจะมีมาตรการดานระบบรักษาความปลอดภัยภายในประเทศไทยที่เขมงวด
มากขึ้น ซึ่งขอมูลจากการสัมภาษณดังกลาว สอดคลองกับผลสํารวจของ เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย)
ที่ปรึกษาดานพฤติกรรมและจิตวิทยาผูบริโภค ที่ทําการสํารวจเมื่อ ป 2557 ผูวิจัยขอยกเอาถอยคํา
จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวกลุมนี้มานําเสนอดังนี้
“...จะมาเที่ยวเมืองไทยทุกป ปหนาก็จะมาอีก เมืองไทยของกินอรอยราคาถูก
เรื่องอาชญากรรม เราก็กังวล เราก็จะระมัดระวังใหมากขึ้น....”
Nicolas Inthasoroth, Tourist
3.4.2 เจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศ
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเจาหนาที่ของกระทรวงการตางประเทศ ที่เขารับฝกอบรม
ในหลักสูตรนักบริหารการทูตรุนที่ 9 ของกระทรวงการตางประเทศ โดยสอบถามประเด็นการให
ความชวยเหลือคนไทยในตางแดนที่ป ระสบปญหาเจ็บปวยฉุก เฉินและเสียชีวิตในตางประเทศวา
ดําเนินการอยางไรบาง มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง ซึ่งพบวาเจาหนาที่สวนใหญมีความเห็นที่สอดคลอง
กันวา สถานทูตทุกแหงมีความพรอมและถือเปนภารกิจสําคัญที่จะใหความชวยเหลือดูแลคนไทยทีต่ กทุกข
ไดยากในตางประเทศอยางเทาเทียม โดยสามารถรับเรื่องรองเรียนเพื่อชวยเหลือไดตลอด 24 ชั่วโมง
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นอกจากนี้ กระทรวงการตางประเทศ ยังมีการจัดสรรงบประมาณเงินทดรองราชการเพื่อเตรียมการไว
ใหการชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยาก โดยใหยืมไปกอนแลวจึงคอยทวงหนี้เรียกเก็บคืนในภายหลัง
ใหการดูแลชวยเหลือทั้งในเรื่องการออกใบมรณะบัตร หรือการใหความเชื่อเหลือด านการฌาปนกิจ
เปนตน สวนอุปสรรคและขอขัดของสําคัญที่พบคือ คนไทยไมชอบทําประกันการเดินทางจึงมักเกิด
ปญหาเรื่องคาใชจาย เนื่องจากการรักษาพยาบาลในตางประเทศ ผูวิจัยขอยกเอาถอยคําจากการ
สัมภาษณนักทองเที่ยวกลุมนี้มานําเสนอดังนี้
“... พี่วาเรา (ประเทศไทย) ดูแลคนไทยดีมากเลยนะ ดีกวาอีกหลาย ๆ ประเทศ
ถาเจ็บปวยเรามีกองทุนชวยเหลือ แลวคอยไปตามทวงหนี้
พี่เชื่อวาหลายประเทศ ไมดูแลดีเทาประเทศไทย...”
นายตอ ศรลัมพ, อทป สอท. ณ กรุงบูดาเปสต
“...แนนอนถาเราทราบขาว เราก็จะไปชวยประสานดูแลให
ไมตองมาทําเรื่องรองขอทีส่ ถานทูตก็ได ถาเรารูเราจะชวยดูเลยทันที แตทั้งนีท้ ั้งนั้นตองดูแลตัวเองให
ไดและตองเตรียมตัวใหพรอมเสียกอน ...”
นายชีวินท ณ ถลาง, อทป สอท. ณ กรุงปารีส
3.5 แนวทางการชวยเหลือนักทองเที่ยวที่ประสบปญหาเจ็บปวยฉุกเฉิน
กองคุ ม ครองและดูแ ลผลประโยชนค นไทยในต างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวง
การตางประเทศ และฝายกงสุล ที่ส ถานทูตตาง ๆ จะเปนหนวยที่ชวยใหความคุมครองและดูแล
คนไทยในตางแดน ซึ่งผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนการขอความชวยเหลือผูที่ประสบปญหาเจ็บปวยฉุกเฉินใน
ตางแดน ดังนี้แสดงในแผนภูมิที่ 5 ซึ่งโดยหลักการนักทองเที่ยวเองตองเตรียมความพรอมศึกษาขอมูล
ลวงหนากอนการเดินทาง เมื่อเกิดเหตุเจ็บปวยตองเรียนรูการชวยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องตน หาก
จําเปนตองไปรับการรักษาในโรงพยาบาลจําเปนตองศึกษาระบบบริการของประเทศนั้น ๆ ใหดี ควรมี
คนคอยชวยเหลือการลงทะเบียนและประสานงานกับโรงพยาบาลโดยเฉพาะเรื่องคาใชจายและ
หลักประกันตาง ๆ ซึ่งหากมีขอขัดของในการสื่อสารประสานงานอาจขอความชวยเหลือไปยังสถานทูตไทยได
อยางไรก็ตาม การขอความชวยเหลือสวนใหญมักจะเปนเรื่องขอความชวยเหลือเพื่อเดินทางกลับ
ประเทศ ขนสงผูปวยกลับประเทศ และการจัดการศพ ออกใบมรณะบัตร เปนตน ซึ่งขั้นตอนการรองขอ
ความชวยเหลือในปจจุบันก็สามารถทําไดโดยงายผานระบบออนไลน
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ทําอยางไรเมื่อเจ็บปวยในตางประเทศ
ปฐมพยาบาลพื้นฐาน

เชน ชวยฟนคืนชีพ บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตน อุบัติเหตุ เปนตน

นําสงโรงพยาบาล
หรือคลินิกที่ใกลทสี่ ุด

- สอบถามคนพื้นที่ อินเตอรเน็ต หรือหนังสือแนะนําทองเที่ยว
- สื่อสารกับเจาหนาที่โรงพยาบาล อาจขอความชวยเหลือสถานทูตไทย
ประจําที่นั้น ๆ หรือ บริษัทประกันการเดินทางที่เราซื้อกรมธรรมไว

รับการรักษา

- เตรียมคารักษาพยาบาล
- เงินคารักษาพยาบาลไมพอ / บริการโอนเงินขามประเทศ
- กอนออกจากโรงพยาบาลใหขอเอกสารการรักษาใหครบถวน

นอนโรงพยาบาล

จายคารักษาพยาบาล

ยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบ
ผูปกครอง
ญาติ
บุคคลใกลชิด

ผูยื่นคํารองในประเทศ

ผูเ จ็บปวยในตางประเทศ
เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ
1. ชื่อ สกุล ผุย ื่นคํารอง
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3. สําเนาทะเบียนบาน
4. สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
5. สําเนาสูติบัตรบุตร (ถามี)

เจาหนาที่รับคํารอง
(ฝายคุมครอง และดูแล
ผลประโยชนคนไทย)

1. ชื่อ สกุล ผูตกทุกข
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3. สําเนาหนังสือเดินทาง
4. สําเนาทะเบียนบาน
5. สัญญาจาง (หากมี)
6. ขอมูลประกันสุขภาพ
7.โรงพยาบาลที่รักษา

สงคํารองใหสถานเอกอัครราชทูต
หรือ สถานกงสุลใหญ
สงตัวกลับประเทศ
ดําเนินการฌาปนกิจศพ
ออกมรณะบัตร
สงศพ / อัฐิกลับประเทศไทย
อื่น ๆ ......................

แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการขอความชวยเหลือผูทปี่ ระสบปญหาเจ็บปวยฉุกเฉินในตางแดน
ที่มา: ปรับปรุงจาก กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล

ออนไลน
โทรสาร

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 ขนาดของปญหาการเจ็บปวยและเสียชีวิต ในกลุมนักทองเที่ยว
ปจ จุบันยัง ไมมีห นวยงานใดทําการรวบรวมขอมูล การเจ็บ ปวยและเสียชีวิตใน
นักทองเที่ยวในภาพรวมเปนการเฉพาะ หากแตเปนขอมูลเพื่อใชประโยชนของแตละหนวยงานตาม
พันธกิจ หนวยงานนั้น ๆ ดั ง นี้ (1) สํา นัก ระบาดวิท ยา กรมควบคุม โรค รวบรวมขอ มูล เฝ าระวั ง
โรคติดตอในชาวตางชาติทุก ประเภท (2) กองมาตรฐานและกํากับ ความปลอดภัย นัก ทองเที่ย ว
กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า รวบรวมข อ มู ล ด า นความปลอดภั ย ของนั ก ท อ งเที่ ย ว และ
(3) กรมการกงสุล รวบรวมขอมูลผูที่มาขอรับความชวยเหลือที่สถานทูต เปนตน อยางไรก็ตาม จากผล
การศึกษาในตางประเทศคาดประมาณไดวา ในประเทศไทยนาจะมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเสียชีวิต
ในไทยประมาณ 100–200 รายตอป และเจ็บปวยที่ตองเขารับการรักษาประมาณ 30,000 ครั้งตอป
สวนจํานวนการเจ็บปวยและเสียชีวิตของคนไทยในประเทศพบวาเปนขอมูลของทั้งนักทองเที่ยวหรือ
ผูอยูอาศัยถาวร สวนใหญเปนการรายงานเพื่อขอความชวยเหลือจากสถานทูต เชน ใบมรณะบัตร
การฌาปนกิจศพ หรือตองการกลับประเทศ เปนตน ดังนั้นจึงไมสามารถระบุอัตราปวยและเสียชีวิตใน
นักทองเที่ยวชาวไทยในตางประเทศได
4.1.2 ความเสี่ยงและผลกระทบการเจ็บปวยและเสียชีวิตในนักทองเที่ยว
โรคภัยไขเจ็บ อุบัติเหตุ และความปลอดภัยตอชีวิตในระหวางการทองเที่ยวนั้น
อาจหลีกเลี่ยงไมได แตสามารถปองกันได พฤติกรรมของนักทองเที่ยวจะเปนตัวกําหนดความเสี่ยง
ที่สําคัญ ซึ่งในการศึกษานีผ้ ูวิจัยไดสรุปผลกระทบของปญหาการเจ็บปวยและเสียชีวิตในนักทองเที่ยว
ไวตามแผนที่ความคิด (mindmap) ดังแสดงในแผนภาพที่ 6 โดยพบวาความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอ
การทองเที่ยว เกิดไดจากหลายสาเหตุ ไดแก
1) ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากมนุ ษ ย โดยเฉพาะป ญ หาอาชญากรรมที่ เ กิ ด กั บ
นักทองเที่ยวนั้น ทําใหสื่อกลาวถึงความไมปลอดภัยในการมาเที่ยวเมืองไทย ซึ่งกระทบตอภาพลักษณ
ความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยการทองเที่ยวของประเทศไทย และมีโอกาสเสี่ยงที่จะลุกลามเปนเรือ่ ง
ระหวางประเทศ
2) ความเสี่ยงที่เกิดจากปญหาโรคติดตออันตราย เชน โรคเมอรส เปนตน ถือเปน
ภัยทางธรรมชาติ ซึ่งอาจสงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลง ซึ่งโดยทั่วไปการจัดการปญหาโรคติดตอ
อันตราย มักจะมีแนวทางมาตรฐานสากล ซึ่งกําหนดโดยองคการอนามัยโลก กําหนดไวเปนแนวทางที่
ชัดเจนอยูแลว แตชองวางของปญหาที่สําคัญ มักเกิดจากการสื่อสารทําความเขาใจกับผูปวยและญาติ
รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน
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3) ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากความบกพร อ งของการให บ ริ ก าร เช น การจั ด การ
ความปลอดภั ย ในพื้ น ที่ท องเที่ ย ว กระบวนการยุ ติธ รรม การให บ ริก ารทางการแพทย เปน ต น
ซึ่ ง ต า งชาติ อ าจมองประเทศไทยว า ไม มี น โยบายและมาตรการที่ เ ป น รู ป ธรรมในการจั ด การ
ความปลอดภัยในพื้นที่ทองเที่ยว รวมทั้งขาดระบบติดตามกํากับดูแลที่ดีได
4.1.3 บทบาทของภาครัฐและสื่อสารมวลชน ตอการบริหารความเสี่ยง
1) กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขไทย ใหความสําคัญกับการใหบริการผูปวยทุกคนทั้งชาวไทย
และชาวตางชาติที่อยูในประเทศไทย ดวยมาตรฐานการแพทยและการสาธารณสุขสูงสุด จึงมีสวนสําคัญ
ในการเสริมสรางความเชื่อมั่นกับตางชาติ ไดวาหากเจ็บปวยในประเทศไทยจะไดรับบริการสาธารณสุข
เปนอยางดีโ ดยไมแบงแยกเชื้อชาติ ซึ่งจุดแข็ง นี้รัฐบาลไทยก็ไดมีความพยายามจะขยายผลไปเปน
ศูนยกลางทางการแพทยในภูมิภาคอาเซียน เพื่อดึงดูดผูที่ตองการมารับการรักษาพยาบาลไทยและ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยอีกดวย
2) กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา
มีบทบาทหนาที่ในการใหความรูและเผยแพรความรูดานความปลอดภัยเมื่อ
เกิดสาธารณภัยแกนัก ทองเที่ยว และกําหนดมาตรการดูแลสถานที่ทองเที่ยวใหมีความปลอดภัย
รวมถึงการฟนฟูแหลงทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบ นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการการทํางานรวมกันของ
ทุ ก ภาคส ว น เพื่ อ การจั ด การแก ไ ขป ญ หาต า ง ๆ ซึ่ ง อาจมี ผ ลต อ ภาพลั ก ษณ ก ารเดิ น ทางและ
การทองเที่ยวของไทย
3) กระทรวงการตางประเทศ
มีบทบาทหนาที่ใหความชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศอยาง
เทาเทียม ซึ่งปจจุบันขั้นตอนการขอความชวยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ และ
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในตางประเทศนั้น ไมใชเรื่องยุงยากซับซอนอีกตอไป นักทองเที่ยวควร
ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการขอความชวยเหลือกอนการเดินทาง สวนกรณีนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลของไทย หรือกรณีเกิดโรคติดตออันตราย กระทรวงฯ มีบทบาทให
คํา แนะนํ าและประสานงานความช วยเหลื อไปยั ง สถานทูต ตา ง ๆ เพื่อ ชี้แ จงทํา ความเขา ใจกั บ
นานาประเทศเกี่ยวกับมาตรการทางการสาธารณสุขของประเทศไทย
4) สื่อสารมวลชน
ในชว งที่ เ กิ ดเหตุ วิก ฤติ ท างสาธารณสุ ข เช น การเจ็บ ปว ยและเสี ยชี วิต ใน
นักทองเที่ยว โรคติดตออันตราย เปนตน การใหขอมูล ขาวสารสถานการณ สามารถสงผลกระทบตอ
การทองเที่ยวของประเทศไดทั้งในทางบวกและทางลบ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกรณีเหตุวกิ ฤติทาง
สาธารณสุข ตองยืนอยูบนหลักการของการนําเสนอขาวดวยความซื่อสัตยและโปรงใส และเปนการ
นําเสนอขาวที่ชวยในการสงเสริมภาพลักษณ

แผนภูมิที่ 6 แสดงแผนที่ที่ความคิด (mindmap) สรุป ผลกระทบของปญหาการเจ็บปวยและ
เสียชีวิตในนักทองเที่ยว
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4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เนื่องจากแนวโนมของปญหาการเจ็บปวยและเสียชีวิตในกลุมนักทองเที่ยวยอม
เพิ่มสูงขึ้นตามจํานวนนักทองเที่ยวที่มีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งความซับซอนของปญหาผลกระทบมีมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นรัฐจึงควรผลักดันใหมีการกําหนดแนวทางมาตรฐานเพื่อการควบคุมปองกันโรคและความ
ปลอดภัยทางการทองเที่ยว ในกิจกรรมการทองเที่ยวทุกรูปแบบ ดังนี้
1) รัฐบาล ควรผลักดันใหหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เปนตน ใหมีการพัฒนามาตรฐานการใหบริการดาน
การทองเที่ยวทุกประเภท และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในแหลงทองเที่ยวสําคัญ และควร
สงเสริมใหมีการทําประกันภัยในระหว างการเดินทางทองเที่ยว (Travel insurance) เพิ่มมากขึ้น
เพื่อปองกันความเสี่ยงและลดภาระคาใชจ ายในกรณีเ จ็บ ปว ยในระหวางการเดินทางทองเที่ย ว
โดยพิจารณา ดังนี้ มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมศึกษาความเปนไดเรื่องการผนวกขอมูลคาใชจาย
ประกั น การเดิ น ทางไว ใ นระบบข อ มู ล ตรวจสอบและคั ด กรองผู โ ดยสารล ว งหน า (Advance
passenger processing system: APPS) หรือคาธรรมเนียมเทียบทา (Landed free) มอบหมายให
กระทรวงสาธารณสุขใหจัดหาบริการหลักประกันสุขภาพสําหรับ ชาวตางชาติในราคาที่เหมาะสม
มอบหมายใหก ระทรวงการตางประเทศใหมีการตรวจหลั ก ฐานการทําประกันภัยการเดินทางใน
กระบวนการขอวีซา และมอบหมายใหก ระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานออกระเบียบ
ขอบังคับของหนวยงานเพื่อบังคับใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวตางชาติ หรือแรงงานชาวตางชาติใหมี
ประกันสุขภาพกอนเขารับไวในสถานศึกษา หรือเขาไปในโรงงาน เปนตน
2) กระทรวงสาธารณสุข ควรเปนเจาภาพหลัก ในการบูรณาการความรวมมือ
เตรียมความพรอมวางแผนเพื่อจัดระบบดูแล ระบบขอมูล เพื่อประโยชนในการปองกันการเจ็บปวย
และเสียชีวิตในนักทองเที่ยว โดยอาจใชรูปแบบของคณะกรรมการชาติ และมีคณะอนุกรรมการตาง ๆ
เพื่อใหมีการบูรณาการขอมูล วิเคราะห วางแผน และติดตามกํากับรวมกัน และควรพัฒนาระบบเฝา
ระวังและแจงเตือนนักทองเที่ยว พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการสอบสวนและการควบคุมโรค
เพื่อรองรับดานความปลอดภัยจากโรคติดตออันตราย รวมทั้งพัฒนาระบบปองกันควบคุมโรคตามกฎ
อนามัยระหวางประเทศ (International health regulation) เชน การเฝาระวังและปองกันโรค
สมรรถนะหลักที่ชองทางเขาออกประเทศ (พรมแดน ทาเรือ สนามบิน) เปนตน ซึ่งหากประเทศไทย
ดําเนินการไดครบถวนก็จะสงผลใหภาพลักษณการสาธารณสุขของประเทศไทยไดรับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ และเสริมความเชือ่ มั่นใหกับอารยะประเทศใหดียิ่งขึ้น
3) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ควรพัฒนาใหมีระบบใหความรูและเผยแพร
ความรูดานความปลอดภัยเมื่อเกิดสาธารณภัยแกนักทองเที่ยว และกําหนดมาตรการดูแลสถานที่
ทองเที่ยวใหมีความปลอดภัย รวมถึงการฟนฟูแหลงทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบตาง ๆ และรวมกับ
หนวยงานระดับพื้นที่ เชน จังหวัด อําเภอ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และองคกรบริหาร
สวนตําบล รวมทั้งหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันบริหารจัดการในการดูแลนักทองเที่ยว ใหมีการ
จัดระบบรักษาความปลอดภัยและการชวยเหลือฉุกเฉินทางการแพทยตามสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ
เชน ใหมีศูนยคอยชวยเหลือและปฐมพยาบาลนักทองเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยว
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4) ผูวาราชการจังหวัด จังหวัดที่เปนเปาหมายทองเที่ยวสําคัญของประเทศไทย
ควรมีการเตรียมความพรอมดานความปลอดภัยจากภัยคุกคามสุขภาพ รวมทั้งอาชญากรรมรายแรง
โดยจัดทําระบบฐานขอมูลจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่แหลงทองเที่ยว พัฒนาระบบเตือนภัยแกนักทองเที่ยว
พัฒนาความรวมมือในการเฝาระวังโรคติดตอและภัยจากอาชญากรรมรายแรง และจัดทําระบบรับ
รองเรียนและระบบใหความชวยเหลือออนไลน เปนตน
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) ควรสงเสริมใหมีการทําการวิจัยดานสุขภาพของนักทองเที่ยว อาทิ การวิจัยเชิง
ระบบเพื่อศึก ษาการบูร ณาการขอมูล ของนักทองเที่ยว การศึกษาดานการบริห ารความเสี่ยงการ
ทองเที่ยว เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหมีขอมูลพื้นฐานการเจ็บปวยเสียชีวิตในนักทองเที่ยว เพื่อวิเคราะหแ ละ
คาดการณขนาดและทิศทางของปญ หาไดอยางแมนยํา และควรสงเสริมใหมีการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกในบางประเด็น เชน ปจจัยตอความเชื่อมั่นในนักทองเที่ยว การรับรูเรื่องประกัน
สุขภาพในการเดินทาง เปนตน ทั้ง นี้เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเพื่อประกอบการตั ดสินใจในการพัฒนา
แนวทางสงเสริมปองกันสุขภาพในกลุมนักทองเที่ยวตอไปได
2) ควรสง เสริม เพิ่ ม ความตระหนั ก รูความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพิ่ม การรับ รูต อ
ความเสี่ยงทางสุขภาพในนักทองเที่ยว รวมทั้งการปองกันและสงเสริมใหมีพฤติกรรมที่ดี ซึ่งอาจจัดทํา
คําแนะนําแนวทาง หรือคําเตือนสําหรับนักทองเที่ยวเรื่องความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ควรเรง
พั ฒ นาซอฟท แ วร แ ละแอพพลิ เ คชั่ น ที่ ส ามารถให ข อ มู ล และคํ า แนะนํ า นั ก ท อ งเที่ ย ว เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชงานในสังคมยุคปจจุบัน
3) ควรนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาใชเพื่อการสื่อสารความเสี่ยง ผานทางเว็บไซดของ
หนวยงานหลัก อาทิ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการตางประเทศ
เปนตน เพื่อนําเสนอขอมูลขาวสารเพื่อการสรางความเขาใจ เพื่อเปนฐานขอมูลจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่แหลง
ทองเที่ยว เตือนภัยแกนักทองเที่ยว และจัดทําระบบรับรองเรียนและระบบใหความชวยเหลือออนไลน
เปนตน นอกจากนี้ควรเรงพัฒนาการติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีมือถือและการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหนักทองเที่ยวสนใจและศึกษาขอมูลกอนเดินทางมากขึ้น
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