
 

 

 ฉบับที่ 2 สัปดาห์ที่ 27 วันที่ 6 กรกฎาคม - 12 กรกฎาคม 2563 
1. สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 

ในสัปดาห์ที่ 26 ข้อมู ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ประเทศไทย มีจำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จำนวน 652,089 ตัวอย่าง แบ่งเป็นผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค 331,018 ราย 
(แผนภูมิที่ 1) ผู้ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่ มเติม
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 9,775 ราย ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ 56,134 
ราย และผู้ป่วยที่มีอาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค 255,162 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จำนวน 3,202 ราย โดยผู้ป่วยยืนยันส่วนใหญ่ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา (วันที่ 10 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 
2563) พบผู้ป่วยยืนยันจำนวน 135 ราย ร้อยละ 100 มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ (แผนภูมิที่ 2) แบ่งเป็น
ประเทศคูเวต 27 ราย ซาอุดิอาราเบีย 20 ราย อินเดีย 19 ราย ซูดาน 18 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรต 15 ราย การ์
ตาร์ 7 ราย อินโดนีเซีย 5 ราย อียิปต์ 4 ราย สหรัฐอเมริกา 5 ราย บาห์เรน 3 ราย ปากีสถาน 3 ราย รัสเซีย 2 ราย 
แอฟริกาใต้ 2 ราย ญ่ีปุ่น มาดากัสกา เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ และสหราชอาณาจักร ประเทศละ 1 ราย 

 
แผนภูมิที่ 1 จำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบติัการและตรวจพบเช้ือ SARS-CoV-2 รายวัน 

 
แผนภูมิที่ 2 จำนวนผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย แบ่งตามปัจจัยเสี่ยงของการติด

เช้ือ วันที่ 4 เมษายน – 11 กรกฎาคม 2563 



 

 

2. สถานการณ์ผู้เดินทางเข้า-ออก ณ ช่องทางระหว่างประเทศ 
ระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 6 กรกฎาคม 2563 ประเทศไทย มีจำนวนผู้เดินทางที่เดินทางเข้ามาจาก

ต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานและด่านพรมแดนทางบก 52,563 ราย แบ่งเป็น จากด่านท่าอากาศยาน 29,522 
ราย และ จากด่านพรมแดนทางบก จำนวน 23,041 ราย (แผนภูมิที่ 3) พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยามเฝ้า
ระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1,900 ราย และพบผู้ป่วยยนืยัน จำนวน 323 ราย นอกจากน้ีประเทศ
ที่มีจำนวนผู้ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยโดยผ่านทางด่านท่าอากาศยาน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 สูงสุด 5 
อันดับแรก ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ 3,696 คน อินเดีย 2,546 คน สหรัฐอเมริกา 2,438 คน ญ่ีปุ่น 2,228 คน และ 
ไต้หวัน 1,670 คน (แผนภูมิที่ 4) นอกจากน้ี สำหรับด่านพรมแดนทางบก ประเทศต้นทางที่มีผู้เดินทางส่วนใหญ่ 
มาจากประเทศมาเลย์เซีย (ร้อยละ 85.40) รองลงมาได้แก่ ประเทศสปป.ลาว (ร้อยละ 5.54) กัมพูชา (ร้อยละ 
4.65) และพม่า (ร้อยละ 4.24) (แผนภูมิที่ 5) 

 
แผนภูมิที่ 3 จำนวนผู้เดินทางชาวไทยกลับเข้าประเทศที่ทา่อากาศยานเทียบกับพรมแดนทางบก  

ต้ังแต่วันที่ 4 เมษายน –  6 กรกฎาคม 2563 

 
แผนภูมิที่ 4 จำนวนชาวไทยกลับเข้าประเทศไทย ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิูและดอนเมือง  
แยกรายประเทศต้นทาง และผลการคัดกรอง ต้ังแต่วันที่ 4 เมษายน - 6 กรกฎาคม 2563 



 

 

 
แผนภูมิที่ 5 จำนวนชาวไทยกลับเข้าประเทศไทย ที่ด่านพรมแดนทางบก  

แยกรายประเทศต้นทาง และผลการคัดกรอง ต้ังแต่วันที่ 4 เมษายน - 6 กรกฎาคม 2563 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
ปัจจุบัน สถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อยืนยันไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย มีประวัติเดินทางมาจาก

ต่างประเทศและเป็นประเทศที่มีรายงานการพบเชื้อภายในประเทศเป็นจำนวนมาก ร้อยละ 56.16 เดินทางผ่าน
ช่องทางท่าอากาศยาน โดยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ประเทศที่มีจำนวนการพบผู้ป่วยยืนยันที่มากจะมีโอกาสพบ
ผู้ป่วยยืนยันที่เดินทางมาจากประเทศเหล่าน้ันได้อีกด้วย  

จากสถ ิติการท่องเที ่ยว เด ือนมกราคม -  ธ ันวาคม 2562 โดยกองเศรษฐกิจการท่องเที ่ยวและกีฬา 
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสะสมเดินทางมา
ท่องเที่ยวประเทศไทย จำนวน 39.79 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.93 ล้านล้านบาท โดยชาวต่างชาติที่
เข้ามาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย อินเดีย และเกาหลีใต้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา  
อัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวชาวตา่งชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ อินเดีย ฟิลิปปินส์ 
ไต้หวัน ลาว และอินโดนีเซีย  

สำหรับชาวต่างชาติในกลุ่มแรงงาน ก็เป็นอีกปัจจัยที่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
อย่างต่อเน่ือง จากข้อมูลสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 พบว่า 
จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักร มีจำนวนทั้งสิ้น 2,531,309 คน รวมคนต่างด้าวที่เข้ามา
ทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล จำนวน 23,355 คน โดยแรงงานจำนวน 2,302,597 คน (ร้อยละ 90.96) 
เป็นแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เข้ามาทั้งในรูปแบบ ตาม MOU (ร้อยละ 
44.68) และตาม Name list มติครม. 20 สิงหาคม 2562 (ร้อยละ 54.98) ส่วนใหญ่เข้ามาประกอบอาชีพกิจการ
ก่อสร้าง กิจการเกษตรและปศุสัตว์ กิจการผลิตหรือจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป และ กิจการให้บริการต่างๆ  

จากสถิติข้อมูลของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ การสำรวจคนไทยทีพ่ำนักอยูท่ี่ต่างประเทศ ใน
ปี 2561 พบว่า มีคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกจำนวน 872,323 คน ทั้งที่ประกอบอาชีพและติดตาม
ครอบครัว โดยประเทศที่มีคนไทยพำนักอยู่มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 40.12) 
ออสเตรเลีย (ร้อยละ 11.46) สหราชอาณาจักร (ร้อยละ 8.13) ไต้หวัน (ร้อยละ 7.75) และญ่ีปุ่น (ร้อยละ 6.06)  



 

 

จากข้อมูลต่างๆ สอดคล้องกับสถานการณ์การพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากผู้ที่ เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทย และจากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวทีเ่ดินทางเขา้มายังประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง ทำให้
มีโอกาสที่จะพบผู้ป่วยโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ที่เดินทางมาจากต่างประเทศได้ โดยเฉพาะประเทศที่ยังคงพบ
ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อภายในประเทศในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา และยังมีประชาชนชาวไทยบางส่วนที่พำนักอยู่ใน
ต่างประเทศโดยสูงสุดในประเทศที่ยังพบการติดเชื้อในประเทศและอาจมีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศ
ไทย ซึ่งจากสถานการณ์ที่ผ่านมาพบว่าร้อยละของการพบเชื้อในกลุ่มคนไทยที่พำนักอยูท่ี่ต่างประเทศ และต้องการ
เดินทางมาที่ประเทศไทยอยูท่ี่ ร้อยละ 0.61 ของคนไทยที่เดินทางเขา้มายังประเทศไทย และมีความเป็นไปได้ทีจ่ะยงั
พบผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามายังประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง ดังน้ัน มาตรการการกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย 
จึงยังเป็มาตรการที่จำเป็นจนกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียจะสามารถลดการติดเชื้อได้ 

 
ภาพที่ 6 สถานการณ์การพบโรคในประเทศต่างๆทั่วโลก และจำนวนการพบผู้ป่วยในประเทศไทยจากประเทศ

ต้นทาง วันที่ 4 เมษายน – 6 กรกฎาคม 2563 

 
ภาพที่ 7 สถานการณ์การพบโรคในประเทศต่างๆทั่วโลกระหวา่งวันที่ 4 เมษายน – 6 กรกฎาคม 2563 และ

จำนวนคนไทยที่พำนกัอยู่ที่ประเทศต่างๆ 

ผู้จัดทำรายงาน: ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข 


