
 

 

 ฉบับที่ 5 สัปดาห์ที่ 30 วันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 
เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้านและสถานการณ์ต่างด้าว 

1. สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 
ในสัปดาห์ที่ 30 ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ประเทศไทย มีจำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 จำนวน 749,213 ต ัวอย ่าง แบ ่งเป ็นผู ้ป่วยที ่ม ีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค 377,680 ราย 
(แผนภูมิที่ 1) ผู้ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่ มเติม
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 9,775 ราย ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ 66,906 
ราย และผู้ป่วยที่มีอาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค 294,852 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จำนวน 3,317 ราย โดยผู้ป่วยยืนยันในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา (วันที่ 2 กรกฎาคม– 2 สิงหาคม 2563) พบ
ผู้ป่วยยืนยันจำนวน 141 ราย ร้อยละ 100 มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ แบ่งเป็นประเทศอียิปต์ 34 ราย 
สหรัฐอเมริกา 24 ราย ซูดาน 22 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรต 10 ราย คูเวต 9 ราย สิงคโปร์ 7 ราย บาห์เรน 6 ราย 
อินโดนีเซีย 5 ราย ญ่ีปุ่น 4 ราย เยอรมัน 3 ราย อินเดีย 3 ราย ซาอุดิอาราเบีย 3 ราย เนเธอแลนด์ 2 ราย ซูดาน
ใต้ 2 ราย จีน (ไต้หวัน) เดนมาร์ค ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน รัสเซีย เซอร์เบีย และสหราชอาณาจักร ประเทศละ 1 ราย 

สถานการณ์โรคปอดอักเสบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 18 กรกฎาคม 2563 จากรายงาน 506 พบผู้ป่วย 
111,506 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 167.9 ต่อประชากรแสนคน พบผู้เสียชีวิต 84 ราย สำหรับสถานการณ์ไข้หวัด
ใหญ่ จากรายงาน 506 มีรายงานผู้ป่วย 105,245 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 158.3 ต่อประชากรแสนคน 

 
แผนภูมิที่ 1 จำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบติัการและตรวจพบเช้ือ SARS-CoV-2 รายวัน 

2. สถานการณ์แรงงานต่างด้าว 
ในแต่ละปี ประเทศไทยมีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ เข้ามาทำงานในประเทศไทย จำนวน 3.2 ล้านคน 

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเน้นการผลักดันให้มีการเติบโตของผลิตภาพโดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ออกจากระบบอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนต่ำอิงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ไปสู่เศรษฐกิจ
ให้บริการบนฐานความรู้เป็นหลัก แต่ความต้องการแรงงานทักษะต่ำในราคาค่าจ้างถูกยังคงปรากฏอยู่ในการจ้าง
งาน ซึ่งแรงงานเหล่าน้ีส่วนใหญ่ เป็นแรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีจำนวนที่สูงขึ้นในแต่ละปี ดังจะเห็น



 

 

ได้จากแผนภูมิที่ 3 จะเห็นได้ว่า จำนวนการเข้ามาทำงานของแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นถึงคงที่ ในแต่ละปี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มแรงงานที่เข้ามาทำงานเป็นการชั่วคราวที่มีเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ในขณะที่แรงงาน
กลุ่มซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU หรือเป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานตามพระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง พ.ศ. 2522 แรงงานต่างด้าวตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มี
จำนวนลดลงตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่ที่เข้ามาในประเทศไทยมาจากประเทศเมียนมาร์ ลาว กัมพูขา และ
เวียดนาม ดังน้ัน หากประเทศไทยทำการเปิดประเทศหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีความ
เป็นไปได้ว่าแรงงานจากประเทศเหล่าน้ี อาจเป็นแรงงานกลุ่มหลักที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย  

 
แผนภูมิที่ 3 จำนวนแรงงานต่างด้าวปี 2556-2562 (A) จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ยื่นคำขอและการอนุญาต 

และ (B) จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศไทย แบ่งตามชนิดการได้รับ
อนุญาตให้ทำงาน 

3. วิเคราะห์สถานการณ์ประเทศสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์) ราชอาณาจักรกัมพชูา 
(กัมพูชา) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาว) และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) 

สถานการณ์ในประเทศประเทศเมียนมาร์ ยังมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทุกวัน มีจำนวนผู้ป่วย
ยันยันทั้งสิ้น 353 ราย ร้อยละ 96.52 มีสัญชาติพม่า รองลงมาได้แก่ ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ 
มาเลเซีย และอิตาลี แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อพยพกลับมาจาก
ต่างประเทศ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.11) อยู่ในเมืองย่างกุ้ง  แต่ยังพบผู้ป่วยประปราย (ต่ำกว่า 10 
ราย) กระจายอยู่ทั่วทุกรัฐของประเทศ 

ส่วนสถานการณ์ในประเทศลาว พบว่าในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา ประเทศลาว ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันคงที่ 20 ราย โดยมีอัตราการติดเชื้อภายในประเทศต่ำ และไม่มีผู้ป่วยติด
เชื้อยืนยันเป็นเวลามากกว่าหน่ึงเดือน จนกระทั่งวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันใหม่ 1 ราย มี
ประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ  

สำหรับสถานการณ์ในประเทศกัมพูชา พบผู้ป่วยยืนยันรายแรก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 โดย
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงปัจจุบัน มีจำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 234 ราย ร้อยละ 58.16 รายงานในเมืองพนมเปญ 
รองลงมา ร้อยละ 16.74 และ 6.69 รายงานในเมืองพระสีหนุ และเมืองกำปงจาม ตามละดับ โดยผู้ป่วยราย
สุดท ้ายของประเทศกัมพูชา พบในว ันที ่ 30 กรกฎาคม 2563 เป ็นผ ู ้ที ่ม ีประว ัต ิเดินทางมาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา   



 

 

และสถานการณ์ประเทศเวียดนาม จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา เวียดนามมีการระบาดของโรคไวรัสโคโร
นา 2019 ขึ้น 2 ระลอก (ระลอกที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน จำนวนผู้ป่วยยืนยัน 464 ราย และระลอกที่ 2 
กรกฎาคม-ป ัจจุบ ัน จำนวนผ ู ้ป ่วยย ืนย ัน 122 ราย) โดยล ่าส ุด หล ังจาก 99 ว ันท ี ่ไม ่พบผู ้ป่วยยืนยัน
ภายในประเทศ (local transmission) วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ได้พบผู้ป่วยรายใหม่จากเมืองดานัง และพบ
ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา และยังไม่ทราบต้นตอของการติดเชื้อในคร้ังน้ี 

 
ภาพที่ 4 จำนวนผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศเมียนมาร์ ลาว เวียดนาม และกัมพูชา  

เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2563 
 

 
ภาพที่ 5 แผนที่แสดงการพบผู้ป่วยยืนยันที่ประเทศเมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา และลาว 

 



 

 

4. มาตรการของประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และเวียดนาม 
ประเทศเมียนมาร์ ได ้รับความช ่วยเหล ือด ้านอ ุปกรณ์การแพทย์ จาก IOM (International 

Organization for Migration) ของสหประชาชาติ (United Nation: UN) มีการประกาศให้ข้อมูลเ ร่ืองโ รค
โดยรถกระจายเสียง และรายการทีวี โดยเน้นให้ความช่วยเหลือในรัฐหลัก ได้แก่ ย่างกุ้ง กะเหร่ียง (Kayin) ยะ
ไข่ (Rakhine) และ ชิน (Chin) สำหรับการควบคุมโรค ประเทศเมียนมาร์มีการติดตามผู้สัมผัสในผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ป่วยและผู้กักตัวเพื่อตรวจหาเชื้อเพิ่มเติม มีมาตรการเคอร์ฟิว มีการปิดพื้นที่ (lockdown) โดยจะมีผล
สิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม นอกจากน้ียังมีการยกเลิกทุกเที่ยวบิน ระงับวีซ่าทั้งหมดชั่วคราว รวมถึงระงับการจ้าง
งานข้ามประเทศตามข้อตกลง MOU รวมถึงการฝึกงานต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากน้ี ประเทศเมียนมาร์ ได้ขอให้
สถานทูตเมียนมาร์ในประเทศไทยทำแบบสอบถามออนไลน์สำหรับแรงงานชาวพม่าที่จะอพยพกลบั  

สำหรับประเทศลาว ได ้รับความช่วยเหล ือด้านอุปกรณ์การแพทย์และทดลองจาก UNCT (UN 
Country Team) มีการกระจายข่าวครอบคลุมทุกช่องทางสื ่อสาร และปลด Lockdown ตั ้งแต่วันที่  18 
พฤษภาคม 2563 ซึ่งขณะน้ี อยู่ในช่วงปรับตัวเข้าสู่ New normal เน้นดูแลประชากร 3 กลุ่ม คือ ประชากรที่
อยู่ตามชายแดน ที่กักตัว และกลุ่มเสี่ยง ผู้อพยพกลับจะได้รับเอกสารเกี่ยวกับอนามัยเบื้องต้น ข้อควรระวัง  
มาตรการควบคุมแห่งชาติ รวมถึงน้ำและอาหารด้วย นอกจากน้ียังมีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ทราบแหล่งที่มา
ของผู้อพยพที่สะพานมิตรภาพและเมืองเวียงจันทร์ และมีแบบประเมินแบบรวดเร็วสำหรับผู้อพยพกลบัทัง้ 18 
จังหวัดของประเทศลาว รวมถึงมีรายงานสถานการณ์ตามขอบชายแดนตลอดการ lockdown โดยเครือข่าย
ของสำนักงานประสานงานระหว่างชายแดน เสริมการเฝ้าระวังข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อขยายข่ายการระบุ
ผู้ป่วยเบื้องต้น มีการใช้สายด่วนให้โทรแจ้ง เพื่อตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ และยังคงระงับการบินเชิง
พาณิชย์เข้าประเทศ เลือกใช้เรือและเที่ยวบินผู้โดยสารปกติ ที่บินระหว่างกัวลาลัมเปอร์ ย่างกุ้ง และเวียง
จันทร์ ขนส่งอุปกรณ์และทรัพยากรช่วยเหลอื เช่น PPE และวัคซีน 

ประเทศกัมพูชา เคยได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรอนามัยโลกและประเทศอื่น ๆ ทำให้กัมพูชามี
อุปกรณ์การแพทย์พร้อมรับมือกับโรคระบาดที่เกิดขึ้น มีการทำโปรแกรมสอบสวนโรคโดยมีการร่ว มมือกับ
สาธารณสุขในการเฝ้าระวังโรคด้วยระบบ indicator-based system กล่าวคือมีการเก็บข้อ มูลผู้ป่วยที่ มี
อาการทางระบบทางเดินหายใจที่เข้าข่ายการป่วยเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  และมีการร่วมมือกับ สื่อก าร
คมนาคมในการเฝ้าระวังด้วยระบบ event-based system ซึ่งจะทำการติดตามสถาณการณ์และแจ้งข้อมูล
ผ่านสื่อต่าง ๆ อีกด้วย สำหรับแรงงานต่างด้าวที่กลับประเทศ ภาครัฐได้กำชับให้ตรวจโรคอย่างใกล้ชิด พร้อม
ทั้งให้มีการกักตัว 14 วัน ส่วนนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศจะต้องกักตัวในโรงแรมเพื่อรอผลตรวจเชื้อ โดย
จะต้องออกเงินด้วยด้วยตัวเองในทุกขั้นตอนการตรวจเชื้อ รวมถึงการรักษา และการจัดการหลังเสียชีวิต 

ประเทศเวียดนาม ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการจัดการกับไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างดีเป็นอันดับ
อันดับต้น ๆ ผ่านมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่รวดเร็วและเข้มงวด ทำให้ไม่มีการพบผู้ป่วยติดเชือ้ไวรัสโค
โรนา 2019 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แต่เน่ืองจากเพิ่งมีการติดเชื้อยืนยันใหม่ ภาครัฐได้ทำการปิดเมือง
ดานัง 15 วัน นับจากวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เมืองรอบข้างถูกกำชับให้อยู่ในบ้าน และมีการปิดถนนบาง
สาย สำหรับมาตรการแรงงานต่างด้าวที่กลับจากประเทศไทยจะต้องทำการกักตัวและตรวจคัดก รองอย่าง
เข้มงวด 



 

 

5. สถานการณ์และการดำเนินงานตามแนวชายแดนไทย และประเทศเพื่อนบ้าน 
ประเทศไทย ต ิดก ับ 4 ประเทศ ได ้แก ่ ประเทศกัมพูชา ลาว เม ียนมาร์ มาเลเซีย มีจำนวนช่อง

ทางเข้าออกประเทศ 89 ช่องทาง (ด่านถาวร 33 ด่าน ด่านผ่อนปรน 56 ด่าน) กระจายอยู่ตามจังหวัดชายแดน 
31 จังหวัด ดังภาพที่ 6  

5.1 ชายแดนไทย-เมียนมาร์ อ.แม่สอด จ.ตาก 
รูปแบบการเดินทางผ่านชายแดนไทย-เมียนมาร์ สามารถทำได้หลายรูปแบบ ได้แก่ ทางรถ ทาง

เรือ และทางอากาศ ซึ่งในแต่ละช่องทาง จะมีด่านคัดกรองโรค โดยทางรถและทางน้ำ (ผ่านทางแม่น้ำเมย) 
ที่เป็นเส้นทางที่สำคัญในการเข้าออกของแรงงาน โดยสถานการณ์แรงงานต่างด้าว ณ อ.แม่สอด จ.ตาก 
ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งโดยมากเป็นชาวกะเหร่ียง หรือชาวพม่า ข้ามชายแดนไทย-
เมียนมาร์มาทำงานช่วงเช้า และกลับในช่วงเย็นหลังเลิกงาน ซึ่งสามารถพบได้ตลอดตามแนว อ.พบพระ 
อ.แม่สอด และ อ.แม่ละมาด มีการเดินทางผ่านเข้าออกเมืองไทยอย่างถูกกฎหมายขั้นต่ำวันละ 600 คน 
ไม่นับประชากรแฝงที่อาจเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายถึงเกือบ 200,000 คน โดยเฉพาะตามการ
เดินทางข้ามแม่น้ำเมยที่มักมีการลักลอบเข้าถึง 2,000 คนต่อวัน อีกทั้งยังพบว่าผู้คนใน รัฐ ใกล้เ คียง
ชายแดนไม่มีความรู้และไม่รู้จักเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เลย ทราบเพียงแค่ว่าถ้ามีอาการเหมือนไม่สบายใช้
เพียงสมุนไพรรักษา และถ้าอาการหนักก็ข้ามฝั่งไปรักษาที่โรงพยาบาลของประเทศไทย เท่าน้ัน 

โรงพยาบาลแม่สอด เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการควบคุมและการป้องกันการแพ ร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 ของชายแดนไทย-เมียนมาร์ เน่ืองจากจังหวัดตากมีด่านตรวจคนเข้าเมือง ที่ใช้ใน
การคัดกรองทั้งคนต่างประเทศและคนไทยที่เดินทางผ่านจุดน้ี บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลแม่
สอดได้พยายามผลักดันระบบสาธารณสุขตามแนวชายแดนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นมาเป็นเวลาเกือบ 5 ปี 
หลังจากเกิดการระบาดของไข้หวัดนก แต่ก็ยังขาดนโยบายที่แน่นอนจากทางกระทรวงสาธารณสุข 

สำหรับมาตรการที่ใช้ในช ่วงที่การระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 แม่สอดมีจำนวนดา่น
ชายแดนทั้งหมด 23 ด่าน แต่มี 13 ด่านที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการคัดกรองโรค ซึ่งจะปฏิบัติงานใน
ช่วงเวลา 08.00-18.00 น. ส่วนในยามวิกาลจะมีทหารหรือตำรวจปฏิบัติหน้าที่ และหากช่วงที่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานไม่พอ อาจมีการยุบจุดคัดกรองโรคติดต่อในบางบริเวณ ทำให้มีตำแหน่งที่สามารถลักลอบเข้า
ได้มากเกินกว่าที่กำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่น้ันสามารถจะดูได้ครบถ้วน แต่ชาวบ้านในบ้างหมู่บ้านได้มีการจัด
เวรอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการช่วยดูบริเวณจุดคัดกรองเพิ่มเติมตามแต่ละหมู่บา้น อีกด้วย 
5.2 ชายแดนไทย-กัมพูชา  

ด่านคลองลึก จัดเป็นด่านที่สำคัญระหว่างไทย และกัมพูชา อีกทั้งยังเป็นด่านที่มีการค้าข าย
ระหว่างชายแดน มีจำนวนประชาชนเข้าออกด่านแห่งน้ีเป็นจำนวนมากถึง 30,000 คน และ มีรถบรรทุก
ผ่านเข้าออก 400 คัน ต่อวัน ซึ่งสำหรับการดำเนินงานเพื่อการป้องกันโรคโควิด-19 น้ัน ประเทศไทยได้มี
นโยบายปิดด่านเข้าออกตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 แต่ยังอนุญาตให้รถเกวียน รถบรรทุกสินค้าที่จำเป็น
และชาวไทยเดินทางกลับมายังประเทศไทย ผ่านชายแดนเหล่าน้ีได้ นอกจากน้ียังมีด่านบ้านแหลม ซึ่งมี
ประชาชนเดินทางเข้าออกจำนวน 10,000 คน ต่อวัน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเตรียมความพร้อม และตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินสำหรับด่านเหล่าน้ี และในปัจจุบัน ประเทศไทยอนุญาติเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติอื่นเดินทางเข้า
มาในประเทศไทยกรณีที่มากับรถขนส่งสินค้าเท่าน้ัน (คนขับ 1 คน และผู้ติดตาม 1 คน) นอกจากน้ี 
คนขับรถชาวไทย สามารถขนส่งสินค้าไปยังประเทศกัมพูชาได้ แต่หากมีการค้างคืนและเดินทางกลับเข้า
ประเทศ จะต้องถูกกักกัน ณ สถานที่กักกันแห่งรัฐ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน สำหรับคนไทยที่



 

 

ต้องการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย จะต้องถูกตรวจวัดอุณหภูมิ และคัดกรองอาการ พร้อมทั้งถูกส่งตัว
ไปยังสถานที่กักกันแห่งรัฐ  

 

  
 

6. สรุปผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ 
จากข้อมูลสถานการณ์และมาตรการของแต่ละประเทศ จะเห็นได้ว่าประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ  ใน

ด้านการเฝ้าระวังโรคและการดำเนินงานที่เข้มข้น ได้แก่ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา เน่ืองจากทั้ง 2 
ประเทศ มีมาตรการการเฝ้าระวัง ตลอดจนมีอุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการที่มีความพ ร้อมและ
น่าเชื่อถือ ทั้งน้ี เน่ืองจากได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศ ถึงแม้ว่าจะยังมีรายงานการพบผู้ป่วยใหม่ 
แต่ก็ยังสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ ส่วนประเทศที่ยังมีการระบาดและยังคุมไม่ไ ด้ คือ 
ประเทศเมียนมาร์ จากข้อมูลพบว่า การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันยังมีอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าจะได้รับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างประเทศและประเทศข้างเคียง แต่ก็ยัง มีมาตรการการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ รวมไปถึงประเทศเมียนมาร์มีชนกลุ่มน้อยหลากหลาย อาจทำให้ยัง
ขาดการเฝ้าระวังโรคในประชากรกลุ่มน้ี ในส่วนของประเทศลาวน้ัน ถ้ามองเพียงแค่ในส่วนของข้อมูลถือว่า

ภาพที่ 6 ด่านชายแดนทั่วไทยที่เช่ือมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน และจำนวนด่านระหวา่งประเทศ 

ที่มา: ดร.เชิญ ไกรนรา สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ณ วิทยาลยัสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำปาง 



 

 

เป็นประเทศที่มีการระบาดแต่สามารถคุมได้แล้วและมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ความเชื่อถือยังไม่มากพอ แม้ว่าล่าสุด
จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1 คน หลังจากไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเลยเปน็เวลามากกว่า 1 เดือน แต่จากมาตรการที่
ไม่ชัดเจนในการคัดกรองภายในประเทศ เน่ืองจากมาตรการและการตรวจสอบส่วนใหญ่เน้นไปที่ผู้ป่วยที่มา
จากประเทศหรือในภาคส่วนของการท่องเที่ยวขนส่ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้างต้น ไม่มีข้อมูลจากคนพื้นที่
ในประเทศ ทำให้ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยยังไม่น่าเชื่อถือเพียงพอ 

สำหรับจังหวัดในประเทศไทยที่น่าจับตามองเป็นพิเศษจะเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพือ่น
บ้าน โดยเฉพาะติดกับประเทศเมียนมาร์ จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก ระนอง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
กาญจนบุรี และประจวบคิรีขันธ์ และจังหวัดที่ติดกับประเทศมาเลเซีย ได้แก่ สงขลา นราธิวาส ยะลา และ
สตูล รวมถึงพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ในประเทศไทย จำนวน 9 แห่ง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี และ
ราชบุรี ที่ควรต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ืองเมื่อมีการรับประชาชนต่างด้าวเข้ามาจากประเทศเหล่าน้ี 

แรงงานต ่างด้าวเป็นหนึ ่งในกลุ ่มเสี่ยงท ี่สุดในช่วงการระบาดของ COVID-19 ด ้วยเหตุผลหลาย
ประการดังที่กล่าวไว้ข้างต้น  International Labour Organization (ILO)  จึงมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลขยาย
กำหนดเวลาสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่าสำหรับแรงงานอพยพบางกลุ่ม จนถึงวันที่  30 
พฤศจิกายน 2020 เป็นอย่างน้อยเพื่อลดการเคลื่อนย้ายแรงงาน และควรมีสวัสดิการพื้นฐานสำหรับบ้านพัก
อาศัยโดยคำนึงถึงสุขอนามัยที่เหมาะสม และ หลีกเลี่ยงความแออัดจนเกินไป มีการเผยแพร่ข้อมูลการรับมือ
กับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือฉกุเฉินโดยใช้ภาษาที่แรงงานในแต่ละชาติสามารถ
อ่านได้เข้าใจ อีกทั้งแรงงานต่างด้าวควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกมาตรการคุ้มครองสุขภาพ 
เช ่น มีส ิทธิ ์เข้าใช้การทดสอบและการรักษา COVID-19 โดยไม่เสียค ่าใช้จ่าย และ สามารถเข้าถึงความ
ช่วยเหลือและการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินรวมถึงอาหารที่พักพิงและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก
อนามัย เป็นต้น รัฐบาลอาจมีแผนการกระจายผู้ถูกควบคุมตัวจากด่านตรวจคนเข้าเมืองเน่ือง จากสถ าน
ประกอบการเหล่าน้ีมักหนาแน่นเกินไป อีกทั้งมีสุขาภิบาลและการดูแลสุขภาพที่ไม่เอือ้อำนวยซึ่งทำให้พวกเขา
เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  พร้อมทั้งมีการประสานงานกับประเทศบ้านเกิ ดของ
แรงงานในการกลับมาของแรงงานต่างด้าวโดยให้มีการคัดกรองและจำกัดจำนวนแรงงานต่างด้าวที่อนุญาตให้
ข้ามชายแดนได้ในแต่ละคร้ัง  
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