
 

 

 ฉบับท่ี 11 สัปดาห์ที่ 36 วันที่ 7 กันยายน ถึง 13 กันยายน 2563 
เรื่อง วิเคราะห์สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายชอาณาจักรกัมพูชา  

1. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 
ในสัปดาห์ที่ 36 ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2563 ประเทศไทย มีจำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 จำนวน 920,366 ตัวอย่าง แบ่งเป็นผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค 432,753 ราย (ภาพ
ที่ 1) แบ่งเป็นผู้ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 15,834 ราย ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ 94,018 
ราย และผู้ป่วยที่มีอาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค 377,761 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จำนวน 3,473 ราย โดยผู้ป่วยยืนยันในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา (วันที่ 13 สิงหาคม – 13 กันยายน 2563) มี
จำนวน 117 ราย ร้อยละ 100 มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ แบ่งเป็นประเทศอินเดีย 38 ราย สหรัฐอเมริกา 
13 ราย ซาอุดิอาราเบียและสิงคโปร์ ประเทศละ 9 ราย ฟิลิปปินส์ 6 ราย อินโดนีเซียและรัสเซีย ประเทศละ 5 
ราย ออสเตรเลีย โอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรต ประเทศละ 4 ราย ญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร ประเทศละ 3 
ราย  เอธิโอเปีย เยอรมันและอุซเบกิสถาน ประเทศละ 2 ราย บาห์เรน บังคลาเทศ จีน (ฮ่องกง) อียิปต์ เนเธอ
แลนด์ การ์ตา ตุรกี และไทย ประเทศละ 1 ราย 

สถานการณ์โรคปอดอักเสบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 5 กันยายน 2563 จากรายงาน 506 พบผู้ป่วย 
127,794 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 192.4 ต่อประชากรแสนคน พบผู้เสียชีวิต 101 ราย สำหรับสถานการณ์ไข้หวัด
ใหญ่ จากรายงาน 506 มีรายงานผู้ป่วย 108,946 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 163.86 ต่อประชากรแสนคน 

 
ภาพที่ 1 จำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการและตรวจพบเชื้อ SARS-CoV-2 รายวัน 

 
 
 



 

 

2. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา)  
ราชอาณาจักรกัมพูชา ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทิศเหนือและทิศตะวันตกติด

กับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด ) และทิศใต้ติดอ่าว
ไทย โดยการเดินทางสามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือ ทางอากาศ และทางบก ดังภาพที่ 2 

ประเทศกัมพูชา เริ่มมีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่เดือนมกราคม โดยผู้ป่วยยืนยันราย
แรกของประเทศพบวันที่ 27 มกราคม 2563 ในจังหวัดสีหนุ เป็นชายชาวจีนอายุ 60 ปี ที่เดินทางกับครอบครัวมา
จากเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน จากนั้นเป็นต้นมา จำนวนผู้ป่วยยืนยันในประเทศทยอยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 3) 
จำนวนเฉลี่ยของผู้ป่วยยืนยันที่เพ่ิมข้ึนในช่วงระหว่างวันที่ 6 มีนาคม จนถึงวันที ่30 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยัน
สะสมจาก 1 ราย เป็น 107 ราย สำหรับรูปแบบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประเทศกัมพูชาจะ
เป็นลักษณะระฆังคว่ำ โดยเกิดการระบาด 2 ระลอก โดยระลอกที่ 1 (ต้นเดือนมีนาคม ถึง ต้นเดือนเมษายน) ส่วน
ใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยจากรายงานขององค์การอนามัยโลก ณ วันที่ 30 สิงหาคม พบว่าร้อย
ละ 86 ของผู้ป่วยยืนยัน เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ นอกนั้นเป็นผู้ป่วยในประเทศที่มีรายงานสัมผัสกับ
ผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน เป็นต้นมา ผู้ป่วยยืนยันทั้งหมด เป็นผู้ป่วยที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศทั้งสิ ้น และยังไม่พบรายงานถือผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่ไม่ทราบสาเหตุที่ เป็นกลุ่มก้อน 
นอกจากนี้ยังมีการส่งตรวจตัวอย่างจากผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจ
รุนแรงจำนวน 75,975 ราย โดยวิธี RT-PCR มีอัตราการพบเชื้ออยู่ที่ร้อยละ 0.36 และ ณ วันที่ 7 กันยายน 2563 
ประเทศกัมพูชามีจำนวนผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น 274 ราย เสียชีวิต 0 ราย รักษาหายแล้ว 273 ราย โดยจังหวัดที่พบ
ผู ้ป่วยยืนยันสูงที ่ส ุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พนมเปญ (Phnom Penh) 171 ราย รองลงมาได้แก่ สีหนุว ิลล์ 
(Sihanoukville) 40 ราย กำปงจาม (Kampong Cham) 16 ราย ตบูงขมุม (Tboung Khmum) 8 ราย และบัตดัม
บาง (Battambang) 8 ราย แต่ยังคงพบผู้ป่วยในรัฐอื่นๆประปราย ดังภาพที่ 5 เป็นเพศชาย 219 ราย เพศหญิง 
54 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยยืนยัน 4 อันดับแรก ได้แก่ 20-29 ปี (ร้อยละ 40.29) 30-39 ปี (ร้อยละ 21.61) 60-
69 ปี (ร้อยละ 15.75) และ 40-49 ปี (ร้อยละ 8.42) ตามภาพที่ 3 นอกจากนี้ ร้อยละ 63.74 เป็นผู้ป่วยสัญชาติ
กัมพูชา และร้อยละ 36.26 เป็นผู้ป่วยที่มีสัญชาติอื่นๆ ซึ่งประเทศต้นทางที่พบผู้ป่วยได้แก่ ฝรั่งเศส จีน มาเลเซีย 
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เวียดนาม แคนนาดา อินเดีย คาซัคสถาน และเบลเยี่ยม โดยในช่วงตั้งแต่ต้นเดือน
กันยายนที่ผ่านมาถึงปัจจุบันไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม นอกจากนี้ประเทศกัมพูชามีการตรวจหาเชื้อ SARS-COV-2 
โดยวิธี NAT Test มีจำนวนการตรวจเพื่อวินิจฉัยสะสมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้วทั้งสิ้น 102,628 ตัวอย่าง  
มีโรงพยาบาลที่สามารถรับการรักษาผู้ป่วยอยู่ 27 แห่ง มีโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์การรักษา 17 แห่ง  

สำหรับสถิติการเดินทางผ่าจุดชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้ง 5 แห่ง ระหว่าง 18 เมษยาน-8 กันยายน 2563 มี
ชาวกัมพูชา เดินทางกลับเข้าไทยผ่านจุดผ่านแดนแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,416 คน โดยแยกตามด่านชายแดน ดังนี้ (1) 
จังหวัดศรีสะเกษ ช่องสะงำ 4 คน (2) จังหวัดสุรินทร์ ช่องจอม 90 คน (3) จังหวัดสระแก้ว คลองลึก 1,102 คน (4) 
จังหวัดจันทบุรี บ้านแหลม 63 คน และ (5) จังหวัดตราด บ้านหาดเล็ก 157 คน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 9 
กันยายน 2563 ไม่มีกัมพูชาที่แสดงความประสงค์จะกลับเข้าประเทศไทยอีกครั้งด้วยการขอ Re-entry permit  
นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 1 สิงหาคม 2563 มีการจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ทั้งสิ้น 
9,495 คน โดยเป็นคน สัญชาติกัมพูชา 3,996 คน (ร้อยละ 42.09)  

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phnom_Penh
https://en.wikipedia.org/wiki/Sihanoukville_Province
https://en.wikipedia.org/wiki/Kampong_Cham_Province
https://en.wikipedia.org/wiki/Tboung_Khmum
https://en.wikipedia.org/wiki/Battambang_Province


 

 

สำหรับสถิติแรงงานกัมพูชาประเภทมาตรา 59 ประเภทพิสูจน์สัญชาติ มาตรา 59 ตาม MOU มาตรา 59 
นำเข้าตามมติครม. (20 สิงหาคม 2562) และมาตรา64 ทำงานลักษณะไป-กลับ ที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ มี
จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,226,912 คน แยกเป็นแรงงานประเภทมาตรา 59 พิสูจน์สัญชาติ 134 คน มาตรา 59 นำเข้า
ตาม MOU 278,806 คน มาตรา 59 นำเข้าตามมติครม. (20 สิงหาคม 2562) 213,424 คน 

 
 

 
ภาพที่ 3 จำนวนผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพื้นที่การพบผู้ป่วยยืนยัน กัมพูชา  

ภาพที่ 2 ด่านชายแดนทางบกระหว่าง
ไทย-กัมพูชา แบ่งเป็นจุดถาวร 6 แห่ง จุด
ผ่อนปรน 10 แห่ง และเพื่อการท่องเที่ยว 
1 แห่ง 
ที่มา: คณะอนุกรรมการมาตรการโลจิสติกส์ สภา
อุตสาหกรรมประเทศไทย 



 

 

 
ภาพที่ 4 ร้อยละของผู้ป่วยยืนยันแบ่งตามช่วงอายุ และสัญชาติ (n=274) 

ที่มา : https://www.who.int/cambodia/emergencies/covid-19/situation-reports 
 

ชื่อจังหวัด ยืนยัน (ราย) เสียชีวิต (ราย)  
Banteay Meanchey บันเตียเมียนเจย 5 0 
Battambang พระตะบอง 8 0 
Kampong Cham กำปงจาม 16 0 
Kampong Chhnang กำปงจนัง 3 0 
Kampong Speu กำปงสปือ 3 0 
Kampot กัมปอต 2 0 
Kandal กันดัล 2 0 
Kep แกบ 4 0 
Koh Kong เกาะกง 2 0 
Phnom Penh พนมเปญ 171 0 
Preah Vihear พระวิหาร 2 0 
Siem Reap เสียมราฐ 7 0 
Sihanoukville สีหนุวิลล์ 40 0 
Tboung Khmum ตโบงฆมุม 8 0 
Total รวม 273 0 
ภาพที่ 5 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบ่งตามจังหวัด ประเทศกัมพูชา  

3. มาตรการของประเทศกัมพูชา 
ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศกัมพูชา ได้มีการดำเนินงานในรูปแบบ

การบูรณาการนโยบายและการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  (A whole-of-
government and whole-of-society approach)  ควบค ู ่ก ับการเฝ ้าระว ั งโรคในช ุมชน การตรวจทา ง
ห้องปฏิบัติการ การตอบโต้อย่างรวดเร็ว และสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างกระทรวงสุขภาพและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง และ

https://www.who.int/cambodia/emergencies/covid-19/situation-reports


 

 

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้ เดิมประเทศกัมพูชาได้มีระบบการเฝ้าระวังโรคอยู่แล้ว เช่น ระบบ Event-base 
และระบบ indicator base การใช้กลไกการประเมินความเสี่ยงโดยมีข้อมูลที่ทันเวลา การมีทีมสอบสวนโรคเร็ว 
การมนีักระบาดวิทยาภาคสนาม การเสริมสร้างศักยภาพในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การมีนโยบายการสื่อสาร
ความเสี่ยง ที่นำโดยกรมควบคุมโรคเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และมีการดำเนินงานเพื่อตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ดังนี้ 

- การเฝ้าระวังโรค ประเทศกัมพูชาอาศัยข้อมูลจากการเฝ้าระวังโรค “CamEWARN” ซึ ่งเป็น 
indicator-based ที่เก็บข้อมูลผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการทั้งหมด 7 กลุ่ม รวมถึงโรคทางเดินหายใจ จาก
โรงพยาบาลทั่วประเทศ และยังมี event-based ซึ่งเป็นการรายงานโรคผ่านทางโทรศัพท์ โดยจะมี
ทีมตอบโต้ไว (Rapid response team) ที ่กระจายอยู ่ใน 25 จังหวัดทั ่วประเทศรับผิดชอบอยู่ 
นอกจากนี้ ยังมีการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการเข้ากับนิยามฯ ทั่วประเทศ และมีการค้นหาผู้ป่วยโรค
ปอดอักเสบในโรงพยาบาล ตรวจหาโรคในผู้ที่ถูกกักตัว 14 วัน (ตรวจโรคในวันที่ 1 และ 13 ของการ
กักตัว) และส่งตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการในกลุ่มผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัด และผู้ที่มีอาการ
ทางเดินหายใจเฉียบพลัน รวมถึงเฝ้าระวังโรคในกลุ่มเสี่ยงสูงอีกด้วย 

- การตรวจหาเชื ้อโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการ สถาบันปาสเตอร์ กัมพูชา ( Institute Pasteur 
Cambodia) และสถาบ ันสาธารณส ุขแห ่งชาต ิ  (National Institute of Public Health) เป็น
ห้องปฏิบัติการหลักในการตรวจหาเชื้อโควิค 19 ซึ่งได้มีการพัฒนามาตรฐานโดยองค์การอนามัยโลก  

- การติดตามผู้สัมผัส ประเทศกัมพูชามีทีมตอบโต้ไวจำนวน 2,910 คน อยู่ทั้งในระดับประเทศ จังหวัด 
และอำเภอ ซึ่งจะมีหน้าที่ในการสอบสวนโรคและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับแจ้งโรคผ่านทางโทรศัพท์ 
และยังมีหน้าที่ในการติดตาม ค้นหาผู้สัมผัสเพ่ิมเติม ซึ่งผู้สัมผัสเหล่านี้ จะต้องกักตัวเองอยู่ที่ใดที่หนึ่ง 
และหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้อ่ืน และต้องมีการติดตามอาการทุกวัน เป็นระยะเวลา 14 วัน 

- การสื่อสารความเสี่ยง และการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร การ
สื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเวลาผ่านทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ โซเชียล การแถลงข่าว เป็นต้น  

- การบังคับใช้กฎหมาย โดยมีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ในผู้ที่ต้องกัก
ตัวเอง เช่น การเสียค่าปรับ เป็นต้น 

- มาตรการอื่น ๆ เช่น การปิดโรงเรียน การปิดสถานที่ทำงาน การห้ามการชุมนุมกัน การแนะนำให้
หยุดอยู่กับบ้าน การจำกัดการเคลื่อนย้าย การจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ เป็นต้น และได้มี
การออกคำสั่ง ดังนี้ 
o วันที่ 14 มีนาคม 2563 มีการสั่งให้ปิดสถาบันการศึกษาทุกระดับ  
o วันที่ 17 มีนาคม 2563 สั่งปิดสถานบันเทิง โรงภาพยนต์ และพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ห้ามมี

การชุมนุมทางศาสนา (ทุกศาสนา) ห้ามจัดแสดงคนตรี ณ สถานที่สาธารณะที่มีคนจำนวน
มากเข้าร่วม  

o วันที่ 18 มีนาคม 2563 ห้ามนักท่องเที่ยวทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติเข้าชมพระราชวัง  
o วันที่ 25 มีนาคม 2563 ปิดร้านอาหารประเภท Beer Garden ทั่วประเทศ  
o วันที่ 27 มีนาคม 2563 จำกัดการเดินทางและระงับการเดินทางเข้าประเทศ  



 

 

o วันที่ 1 เมษายน 2563 ปิด CASINO ทั่วประเทศ  
o วันที่ 2 เมษายน 2563 สั่งปิดสถานออกกำลังกายทั่วประเทศ รวมถึงสั่งปิดธุรกิจที่เป็นสถาน

นวดเพ่ือสุขภาพและสปาทั่วประเทศ 
o ยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-16 เม.ย63  
o วันที่ 9 เมษายน 2563 งดการเดินทางเข้าออกระหว่างจังหวัดและระหว่างเขตทั่ว

ราชอาณาจักรกัมพูชา  
o เดือนสิงหาคมประกาศยกเลิกการจัด "เทศกาลน้ำ"  

4. สรุปผลการวิเคราะห์  
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศกัมพูชา พบว่า จำนวนผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 มีแนวโน้มลดลง โดยมีการพบผู้ป่วยยืนยันรายสุดท้ายในวันที่ 30 สิงหาคม ทำให้ ณ วันที่ 7 กันยายน 2563 
ประเทศกัมพูชามีจำนวนผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น 273 ราย รักษาหายแล้ว 238 ราย และยังไม่พบผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่
เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ  กลุ่มอายุผู้ป่วยยืนยันส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-39 
ปี ซึ่งเป็นประชากรในช่วงวัยทำงาน พ้ืนที่จังหวัดที่มีการระบาดของกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดบันเตียเมียนเจย จังหวัด
พระตะบอง และจังหวัดเกาะกงซึ่งมีพื้นที่ติดประเทศไทยพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดตราด ซึ่งมีโอกาสที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้สามารถเดินทางไปมาระหว่างไทย -เมียนมา ได้อย่าง
สะดวก ผ่านช่องทางชายแดนระหว่างประเทศหรือชายแดนธรรมชาตได้อย่างสะดวก มีจำนวนการส่งตรวจตัวอย่าง
ทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มต้นการคัดกรองทั้งสิ้น 102,628 ตัวอย่าง คิดเป็น 657.87 ต่อประชากรแสนคน (ณ 
วันที่ 7 กันยายน) นอกจากนี้จากข้อมูลการเดินทางผ่าจุดชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่าประชาชนจะสามารถเดิน
ทางเข้าและออกผ่าน 5 จุดใหญ่ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ-ชองสะงำ จังหวัดสุรินทร์-ช่องจอม จังหวัดสระแก้ว-คลอง
ลึก จังหวัดจันทบุรี-บ้านแหลม จังหวัดตราด-บ้านหาดเล็ก ซ่ึงด่านท่ีมีพรมแดนติดกับพ้ืนท่ีระบาดของกัมพูชาได้แก่ 
จังหวัดสระแก้ว-คลองลึก จังหวัดจันทบุรี-บ้านแหลม จังหวัดตราด-บ้านหาดเล็ก นอกจากนี้จากรายงานสถิติ
จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักรประจำเดือนกรกฎาคม 2563 พบว่า จำนวน
แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ที ่ได้รับอนุญาตทำงานมีจำนวนทั ้งสิ้น 
2,226,912 คน ส่วนใหญ่ทำงานในแถบปริมณฑล รองลงมาได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคใต้ 
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ 

 สำหรับมาตรการการดำเนินงานของประเทศกัมพูชาในช่วงตั้งแต่มีการระบาดจนถึงเดือนสิงหาคม 2563 
ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังโรคติดต่อ เช่น เฝ้าระวังโรคในด่านโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ โดยการดำเนินงานที่จุดทางเข้าออกประเทศ (POE) ที่สนามบินโดยใช้มาตรการคัดกรองและให้กักกัน 14 
วัน การใช้ Interactive Voice Response (IVR) ระบบติดตามอัตโนมัติผู ้โดยสาร การเฝ้าระวังโรคปอดใน
โรงพยาบาล การเฝ้าระวังในชุมชน และการสั่งปิดสถานที่ๆ มีโอกาสแพร่กระจายของโรค จะเห็นได้จากช่วง
เมษายน 2563 ที่พบการระบาดอย่างรวดเร็วในกัมพูชา ทางรัฐบาลได้ออกคำสั่งต่างๆ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเน้นที่การรักษาระยะห่างทางสังคม 

ในส่วนมาตรการของประเทศไทยในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนดให้มีการวางระบบในการดูแล เฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้กลไกอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว พนักงานสาธารณสุข



 

 

ต่างด้าว และแกนนำ พร้อมจัดระบบเฝ้าระวังเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในภาวะปกติใน 8 จังหวัดที่มีแรงงาน
ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตสูงสุดได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ 
ชลบุรี และตาก ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 

กล่าวโดยสรุป สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศกัมพูชามีแนวโน้ม
ลดลง แต่เนื่องจากจำนวนการตรวจหาเชื้อ SARS-COV-2 เพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนต่อ
แสนประชากรน้อยทำให้ไม่ทราบสถานการณ์การติดเชื้อจริงแน่ชัด ทำให้ยังคงต้องเฝ้าระวังการเดินทางเข้ามาอย่าง
ผิดกฎหมายหรือไม่ผ่านการคัดกรองโรค โดยเฉพาะเพิ่มการควบคุมบริเวณชายแดนและด่านระหว่างเทศไทย -
กัมพูชา โดยเพิ่มมาตรการการป้องกันโรคเข้ามาในประเทศ เช่น การป้องกันการเข้ามาในประเทศอย่างผิด
กฎหมาย การขึ้นทะเบียนผู้ที ่ต้องการเข้ามาในราชอาณาจักร การเฝ้าระวังในกลุ่มแรงงานต่างด้าว การจับกุม
แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมายทั้งจากเข้ามาเองผ่านทางช่องทางธรรมชาติและมีผู้นำพาเข้ามา 
ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงอย่างสูงในการที่จะมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ามาในประเทศโดยไม่ผ่านการตรวจ
คัดกรองและไม่ผ่านการกักตัว เกิดการแพร่เชื้อให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศได้ นอกจากนี้ ประเทศกัมพูชายังไม่มี
ข้อบังคับเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือ ถึงแม้ว่าได้มีการสำรวจพบว่า ร้อยละ 84 ของประชาชน
ชาวกัมพูชามีความกลัวและตระหนักต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่คิดว่าการเว้น
ระยะห่างทางสังคมจะไม่ใช่มาตรการการลดโรคที่มีประสิทธิภาพ และเกิดการไม่ปฏิบัติตาม อันจะส่งผลให้มีโอกาส
เกิดการระบาดของโรคได ้

จากการประเมินความเสี่ยง ถึงแม้ว่าประเทศกัมพูชา จะไม่พบการระบาดของประชาชนภายในประเทศ 
แต่ยังพบผู้ป่วยยืนยันที่เป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังขาด
ความตระหนักต่อโรคนี้ จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคภายในประเทศกัมพูชาได้ นอกจากนี้ พื้นที่การ
พบโรคบางพ้ืนที่ มีอาณาเขตที่ติดกับประเทศไทยและมีการเข้าออกของแรงงานข้ามชาติ ทั้งลักษณะไป-กลับ และ
พักค้าง ถึงแม้ว่าประเทศกัมพูชาจะมีการคัดกรองโรคในชุมชน แต่เมื ่อวิเคราะห์จากจำนวนการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ยังน้อยอยู่ ซึ่งบ่งบอกถึงความครอบคลุมของการเฝ้าระวังโรคในชุมชน จึงมีความเป็นไปได้ที่อาจจะ
ยังมีประชาชนที่พบเชื้ออยู่ ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคในประเทศไทยอาจต้องมีการเพิ่มการตรวจหาโรคใน
กลุ่มคนแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มแรงงานที่ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายควรทำเชิงรุกเข้าไปคัด
กรองในชุมชนแรงงานต่างด้าว โดยอาจเริ่มในจังหวัดที่ติดกับชายแดนไทย-กัมพูชาเพิ่มเติมจากการทำเชิงรุกตาม
มาตรการไทยใน 8 จังหวัดที่มีการดำเนินงาน ควรสร้างสื่อภาษาประเทศเพื่อนบ้านและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความตระหนักและสังเกตอาการของตนเองเพื่อเข้าพบแพทย์ ประสานกระทรวงแรงงานเพื่อทำความเข้าใจกับ
นายจ้างให้ช่วยสอดส่องดูแลอาการของลูกจ้างอีกทางหนึ่ง รวมทั้งสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกระทรวง
สาธารณสุขกัมพูชาเพื่อจัดทำสถานการณ์และหาการดำเนินการร่วมบริเวณชายแดน  และร่วมมือกับประเทศ
กัมพูชาเพ่ือการสนับสนุนการเฝ้าระวังโรคตามแนวชายแดนร่วมด้วย 
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