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สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ข้อมูล ณ วันที ่24 กันยายน 2564 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก 220 ประเทศ 2 

เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก จำนวน 231,605,504 ราย มีอาการรุนแรง 

96,059 ราย (คิดเป็นร้อยละ 0.50) เสียชีวิต 4,744,170 ราย (2.00) โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 

อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 43,540,776 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.80  อินเดีย 33,617,100 ราย (14.51) 

บราซิล 21,308,178 ราย (9.20) สหราชอาณาจักร 7,601,487 ราย (3.28) และรัสเซีย 7,376,374 ราย (3.18) 

ตามลำดับ 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ณ วันที่ 24 กันยายน 2564 มีรายงาน

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,537,310 ราย เสียชีวิตสะสม 16,016 ราย อัตราป่วยตาย 1.04 ติดเชื้อภายในประเทศ 

1,531,469 ราย ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ 5,841 ราย ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 24 กันยายน 2564  

มีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 60,596 ราย และมีผู้ติดเชื้อ 645 ราย โดยประเทศที่พบอัตราการติดเชื้อ 

ของผู้ป่วยยืนยันผ่านทางท่าอากาศยานมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1.85 ราย รัสเซีย 0.31 ราย 

สหราชอาณาจักร 0.15 ราย กาตาร์และไต้หวัน 0.13 ราย ตามลำดับ แสดงในตารางที่ 1 และจุดผ่านแดน 

ทางบกที่พบอัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยยืนยันมากที่สุด ได้แก่ พรมแดนกัมพูชา 5.56 ราย พรมแดนเมียนมา 

3.74 ราย พรมแดนมาเลเซีย 2.89 ราย และพรมแดนลาว 0.08 ราย ตามลำดับ แสดงในตารางที่ 2  

ตารางที่ 1 อัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากต่างประเทศ        
        จำแนกตามประเทศต้นทางผ่านทางท่าอากาศยาน ตั้งแตว่ันที ่1 กรกฎาคม – 24 กันยายน 2564 

ลำดับ ประเทศต้นทาง จำนวนผู้เดินทาง ผู้ป่วยยืนยัน อัตราการติดเชื้อ 

1 UAE 4745 72 1.85 
2 รัสเซีย 212 12 0.31 
3 สหราชอาณาจักร 1,478 6 0.15 
4 กาตาร์ 5,127 5 0.13 
5 ไต้หวัน 1,637 5 0.13 
6 ญี่ปุ่น 14,949 4 0.1 
7 อินโดนีเซีย 919 4 0.1 
8 ฟิลิปปินส ์ 389 4 0.1 
9 เกาหลีใต ้ 4,561 3 0.08 
10 จีน 3,873 3 0.08 
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ตารางที่ 2 อัตราการติดเช้ือของผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ผ่านจุดผ่านแดนทางบก  
    จำแนกตามด่านพรมแดน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 24 กันยายน 2564 

ลำดับ จุดผ่านแดนทางบก จำนวนผู้เดินทาง ผู้ป่วยยืนยัน อัตราการติดเชื้อ 

1 พรมแดนกัมพชูา 1,414 216 5.56 
2 พรมแดนเมียนมา 236 145 3.74 
3 พรมแดนมาเลเซีย 1,469 112 2.89 
4 พรมแดนลาว 760 3 0.08 
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มาตรการทีเ่กี่ยวข้องกับการเดินทางของประเทศไทย  

  ประเทศไทยได้เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ผ่านช่องทางเข้าออกประเทศ 
ทุกช่องทาง และมีการคัดกรองผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดหนักอย่างต่อเนื่อง  
โดยมีการประกาศบังคับใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางดังนี ้

ตารางที่ 3 มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
      โคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

วันที่ประกาศ เหตุการณ์สำคัญ 

31 มีนาคม 2564 "ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 การลดวันกักตัว โดย
แบ่งเป็น 3 กรณี  
 1. เข้ารับการกักตัวอย่างน้อย 7 วันสำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ ์
 2. เข้ารับการกักตัวอย่างน้อย 10 วัน สำหรับผู้เดินทางที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือ ได้รับวัคซีน
แล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ 
 3. เข้ารับการกักตัว 14 วัน สำหรับผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่กลายพันธ์ุของโรค (แอฟริกาใต้) 
 มีผล 1 เมษายน 2564" 

26 เมษายน 2564 ประกาศห้าม ห้ามชาวอินเดียเข้าประเทศ มีผล 1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลง 

29 เมษายน 2564 ศบค. มีมติเห็นชอบให้ปรับวันกักตัวเป็น 14 วันตามเดิมในทุกประเทศ ทุกกรณี  

30 เมษายน 2564 ปรับปรุงมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (11 ประเภท) 

8 พฤษภาคม 2564 เฝ้าระวังเที่ยวบินที่มาจากอินเดียและส่งตรวจหาเช้ือกลายพันธุ์ 

10 พฤษภาคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศระงับการออก COE ให้แก่ชาวต่างชาติจากประเทศ
ปากีสถาน บังกลาเทศ และเนปาล 

19 พฤษภาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต กรุงเดลีสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไนร่วมกับการบินไทยจัดเที่ยวบิน
พิเศษในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อให้คนไทยในต่างประเทศเดินทางกลับ โดยแบ่งเป็น 
 - 8 มถิุนายน 2564 เส้นทางกรุงนิวเดลี – กรุงเทพ  
 - 15 มิถุนายน 2564 เส้นทางกรุงนิวเดลี – กรุงเทพ 
 - 30 มิ.ย. 64 เส้นทางเมืองเจนไน – กรุงเทพฯ  
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ตารางที่ 3 มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
      โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ต่อ) 

วันที่ประกาศ เหตุการณ์สำคัญ 

1 มิถุนายน 2564 คนไทยในกัมพูชาสามารถเดินทางกลับไทยได ้โดยด่านบ้านคลองลึกเปิดให้บร ิการ  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ 

29 มิถุนายน 2564 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
ที่ 9/2564 เรือ่ง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙  
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑) 

30 มิถุนายน 2564 เร ื ่อง แนวปฏิบ ัต ิตามข ้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห ่งพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒) 

1 กรกฎาคม 2564 ศบค. มีการปรับรูปแบบการกักกัน SQ และ AQ โดย SQ ที่ยังมีอยู่ให้สำหรับกลุ่มเปราะบาง 
คนทั่วไปใช้ AQ แต่ในคนไทยรัฐจะช่วยเรื่องการตรวจหาเชื้อ ส่วนเรื่องค่าที่พัก ค่าโรงแรม
จะต้องรับผิดชอบเอง 
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การประเมินความเสี ่ยงของสถานการณ์ประเทศต้นทางตามอัตราการติดเชื ้อของผู ้ป ่วยยืนยัน 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในต่างประเทศ เพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
 
 ผลการวิเคราะห์ตามปัจจัยด้านเวลา (Time Factor) 

 

ภาพที ่ 1 จำนวนผู ้ติดเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ใหม่ 2019 จากต่างประเทศ จำแนกรายวันเทียบกับ 

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลก ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 24 กันยายน 2564  

 จากภาพที่ 1 พบว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จำแนก

รายวันเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 24 กันยายน 2564 แนวโน้มเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน มีแนวโน้มที่จะลดลง 
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ตารางที ่ 4 การประเมินความเสี ่ยงสถานการณ์ประเทศต้นทางตามอัตราการติดเชื ้อของผู ้ป่วยยืนยัน 
               โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากต่างประเทศผ่านทางท่าอากาศยาน      

ลำดับ ประเทศ วิเคราะห์สถานการณ ์ สถานการณ์ในประเทศไทย 
1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ สถานการณ์การแพร่ระบาดของสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พบผู้ติดเช้ือ
ไวรัส COVID-19 ประมาณ 4,000 รายต่อวัน 
เดือนเมษายนลดเหลือประมาณ 2,000 ราย
ต่อวัน และปลายเดือนสิงหาคมลดเหลือต่ำ
กว่า 1,000 รายต่อวัน แสดงให้เห็นถึงจำนวน
ผู้ติดเช้ือไวรัส COVID-19 ทีม่ีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งมีผู้ที่ได้รับ
วัคซีนครบโดสมากกว่าร้อยละ 80 ของ
ประชากรทั้งหมด ทำให้ประกาศยกเลิก
มาตรการกักตัวของผู้เดินทางชาวต่างชาติที่
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบ
โดสแล้ว โดยมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 5 ก.ย. 
2564 

ผลการคัดกรองผู้เดินมาจาก 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์พบว่า  
มีจำนวนผู้เดินทางสะสม 4,745 
คน ซึ่งเป็นผู้ตดิเช้ือสะสม 72 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 1.85 ราย 
 

2 รัสเซีย สถานการณ์การแพร่ระบาดของรัสเซีย  
พบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 สูงสุดในเดือน
กรกฏาคม จำนวน 25,790 ราย เนื่องมาจาก
การแพร่ระบาดของเช้ือกลายพันธุ์ สายพันธุ ์
Delta ที่แพร่ระบาดได้มากขึ้น และอัตราการ
ฉีดวัคซีนที่ยังต่ำ ซึ่งขณะนี้รัสเซียมีการเร่งฉีด
วัคซีนเพิ่มขึ้นและจำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้ม
ลดลง ต่ำกว่า 20,000 รายต่อวัน  
มาเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน 

ผลการคัดกรองผู้เดินมาจาก
รัสเซีย พบว่า มีจำนวนผู้เดินทาง
สะสม 212 คน ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อ
สะสม 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 
0.31 ราย 
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ตารางที ่ 4 การประเมินความเสี ่ยงสถานการณ์ประเทศต้นทางตามอัตราการติดเชื ้อของผู ้ป่วยยืนยัน 
               โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากต่างประเทศผ่านทางท่าอากาศยาน (ต่อ)      

ลำดับ ประเทศ วิเคราะห์สถานการณ ์ สถานการณ์ในประเทศไทย 
3 สหราชอาณาจักร สถานการณ์การแพร่ระบาดของสหราช

อาณาจักร พบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 สูงสุด
ในเดือนกรกฏาคม รองลงมาเดือนกันยายน 
โดยยอดผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ใหม่รายวัน 
อยู่ในช่วง 55,000 – 25,000 รายต่อวัน 
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ 
สายพันธ์ุ Delta ในชุมชน การแพร่ระบาด
ในคลัสเตอร์เยาวชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมากขึน้  

ผลการคัดกรองผู้เดินมาจาก 
สหราชอาณาจักร พบว่า  
มีจำนวนผู้เดินทางสะสม 1,478 
คน ซึ่งเป็นผู้ตดิเช้ือสะสม 6 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 0.15 ราย 

4 กาตาร์ สถานการณ์การแพร่ระบาดของกาตาร์ 
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยยอดผู้ติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ใหม่รายวัน อยู่ในช่วง 100 - 
400 รายต่อวัน มาเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือน 
เนื่องจากมีการบังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่าง
ทางสังคมที่เข้มงวด และมีผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโด
สมากกว่าร้อยละ 75 ของประชากรทั้งหมด 

ผลการคัดกรองผู้เดินมาจาก 
กาตาร์ พบว่า มีจำนวนผู้เดินทาง
สะสม 5,127 คน ซึ่งเป็นผู้ตดิเช้ือ
สะสม 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 
0.13 ราย 

5 ไต้หวัน ไต้หวัน เป็นประเทศแรก ๆ ทีม่ีการบังคับใช้
มาตรการที่รัดกุมและเขม้งวดเพื่อจำกัดการเดิน
ทางเข้าไต้หวัน และยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน 
หลังเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ระลอกล่าสุดซึ่งเป็นระลอกที่หนัก
ที่สุด ในช่วงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากอัตรา
การฉีดวัคซีนที่ยังต่ำ ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อราย
ใหม่เพิ่มขึ้นเพยีงหลักหน่วยต่อวันเท่านั้น และ
บางวันก็ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ มาเป็น
ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน แม้ผูท้ี่ได้รับวัคซีน
ครบโดสยังไม่มาก โดยอยู่ทีร่้อยละ 8.3 ของ
ประชากรทั้งหมด 

ผลการคัดกรองผู้เดินมาจาก
ไต้หวัน พบว่า มีจำนวนผู้เดินทาง
สะสม 1,637 คน ซึ่งเป็นผู้ตดิเช้ือ
สะสม 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 
0.13 ราย 
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 ผลการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้เดินทางเข้าประเทศผ่านช่องทางเข้าออกประเทศ

จากทุกช่องทาง ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 24 กันยายน 2564 พบว่า ช่องทางที่มีผู้เดินทางเข้ามามาก

ที ่ส ุด คือ ทางท่าอากาศยาน มีจำนวนผู ้เดินทางสะสม 56,717 คน มีจำนวนผู ้ติดเชื ้อสะสม 169 ราย  

และเมื่อจำแนกประเทศต้นทางที่พบอัตราการติดเชื้อ พบว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

1.85 ราย รองลงมาเป็นรัสเซีย คิดเป็นร้อยละ 0.31 ราย สหราชอาณาจักร คิดเป็นร้อยละ 0.15 ราย  

กาตาร์และไต้หวันเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 0.13 ราย ตามลำดับ แม้แนวโน้มของสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อ 

ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะลดลง แต่ยังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ เนื่องจากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ที่พบไม่แสดง

อาการ ดังนั้นผู้ที ่เดินทางมาจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะข้างต้น มีความเสี่ยง ควรติดตามสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดและความครอบคลุมของวัคซีนในประชาชนอย่างใกล้ชิด มีการคัดกรอง เฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วย

ที่มีอาการเข้าได้กับนิยามโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง แยกกักผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ รวมถึงเน้นย้ำ

ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดแม้จะเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายมาตรการการเดินทาง

บ้างแล้ว ได้แก่ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ที่มีการสัมผัสร่วม 

เป็นต้น 
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ตารางที ่ 5 การประเมินความเสี ่ยงสถานการณ์ประเทศต้นทางตามอัตราการติดเชื ้อของผู ้ป่วยยืนยัน 
         โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากต่างประเทศผ่านจุดผ่านแดนทางบก 

ลำดับ พรมแดน สถานการณ ์ สถานการณ์ในประเทศไทย 
1 กัมพูชา ประเทศกัมพูชาพบผู้ติดเช้ือรายใหม่ประมาณ  

500 – 900 รายต่อวัน เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 กลายพันธ์ุ สายพันธุ์ 
Delta จากการเคลื่อนย้ายแรงงาน และลักลอบเข้า
ประเทศ ทำใหม้ีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์
พรมแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของสายพันธุ์ Delta ในชุมชน แตย่ังคงอนุญาตให้
การขนสิ่งสินคา้และสิ่งของจำเป็นเดินทางเข้าได ้

ผลการคัดกรองผู้เดินทางผ่านจุดผ่าน
แดนไทย – กมัพูชา พบว่า มีจำนวนผู้
เดินทางสะสม 1,414 คน ซึ่งเป็นผู้ติด
เชื้อสะสม 216 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 
5.56 ราย 

2 เมียนมา ประเทศเมียนมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 
1,500 – 7,00 รายต่อวัน และยอดผู้ติดเช้ือยังคง
เพิ่มขึ้น ทำใหต้้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเนื่องมาจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่ไมเ่พียงพอ และความครอบคลมุของ
การฉีดวัคซีนยังกระจุกตัวอยู่แค่ในพื้นที่พรมแดน 

จากการคัดกรองผู้เดินทางผ่านจุดผ่าน
แดนไทย – เมียนมา พบว่า มีจำนวน 
ผู้เดินทางสะสม 236 คน ซึ่งเป็นผู้ติด
เชื้อสะสม 145 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 
3.74 ราย 

3 มาเลเซีย ประเทศมาเลเซียพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงตั้งแต่
เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่
ประมาณ 25,000 – 15,000 รายต่อวัน ทำให้
รัฐบาลตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการข้อจำกัดต่างๆ 
และมีผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเกินร้อยละ 50 
ของประชากรทั้งหมด 

จากการคัดกรองผู้เดินทางผ่านจุดผ่าน
แดนไทย – มาเลเซีย พบว่า มีจำนวน 
ผู้เดินทางสะสม 1,469 คน ซึ่งเป็นผู้ติด
เชื้อสะสม 112 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 
2.89 ราย 

4 ลาว ประเทศลาวยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยพบจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดในเดือน
กันยายน มีผู้ตดิเช้ือรายใหม่จำนวน 200 – 1000 
รายต่อวัน เนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด และพบการ
แพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ สายพันธ์ุ Delta  
อีกทั้งยังพบสายพันธ์ุ Delta Plus อีกด้วย 

จากการคัดกรองผู้เดินทางผ่านจุดผ่าน
แดนไทย – ลาว พบว่า มีจำนวนผู้
เดินทางสะสม 760 คน ซึ่งเป็นผู้ติด
เชื้อสะสม 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.08 
ราย 
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  ผลการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้เดินทางเข้าประเทศผ่านผ่านจุดผ่านแดนทางบก 

ในระหว่างว ันที ่  1 กรกฎาคม – 24 ก ันยายน 2564 พบว่า มีจำนวนผู ้ เด ินทางสะสม 56,717 คน  

มีจำนวนผู้ติดเชื ้อสะสม 169 ราย โดยจุดผ่านแดนทางบกไทย – กัมพูชา พบอัตราการติดเชื ้อมากที ่สุด  

คิดเป็นร้อยละ 5.56 ราย รองลงมาเป็นจุดผ่านแดนทางบกไทย – เมียนมา คิดเป็นร้อยละ 3.74 ราย  

จุดผ่านแดนทางบกไทย – มาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 2.89 ราย และจุดผ่านแดนทางบกไทย – ลาว  

คิดเป็นร้อยละ 0.08 ราย ตามลำดับ ดังนั้นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย 

และลาว จึงยังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะพบผู้ติดเชื้อที่ผ่านด่านพรมแดนทางบก หรือลักลอบเข้ามาตามช่องทาง

ธรรมชาติซึ ่งอาจนำมาสู่การแพร่ระบาดภายในพื้นที่ได้จังหวัดและประเทศได้ จึงควรคัดกรอง เฝ้าระวัง 

กลุ่มผู ้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยามโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่  

และผู้ป่วยปอดอักเสบในสถานพยาบาล มีการดำเนินการอย่างบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้แก่ สาธารณสุข 

มหาดไทย กลาโหม รวมถึงภาคประชาชน ในการค้นหาจุดเสี่ยงที่อาจมีการลักลอบข้ามพรมแดนระหว่าง

ประเทศ การดำเน ินการก ักก ันในสถานก ักก ันท ี ่ร ัฐกำหนดอย ่างเข ้มงวด ตลอดจนความร ่วมมือ 

ของภาคประชาชนในการสอดส่องผู้ที ่เดินทางแปลกหน้าที ่เข้ามาภายในชุมชน และให้ความร่วมมือกับ

เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการมาตรการทางสาธารณสุขต่าง ๆ นอกจากนี้ควรเร่งด ำเนินการจัดสรร กระจาย  

และฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการระบาดในชุมชนต่อไป 
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