ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2563
รัฐบาลเกาหลีใต้กำลังพยายามรับมือกับไวรัส COVID-19 จำนวนมากในโรงพยาบาล
(ที่มา : หนังสือพิมพ์ The Korea Times ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม 2563)
กระทรวงสาธารณสุ ขเกาหลีใ ต้ ก ำลั ง พยายามรั บ มื อ กั บผู ้ต ิด เชื ้ อไวรัส COVID-19 จำนวนมากใน
โรงพยาบาล โดยให้ความสนใจกับการติดเชื้อในสถาบันการแพทย์หลายแห่งที่มีผู้ป่วยในสูงวัยอยู่เป็นจำนวน
มาก ซึง่ เป็นผู้ป่วยในที่มีโรคต่างๆ อยู่แล้วอาจนำไปสู่การเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยวิกฤตและเสียชีวิตลงได้
มีรายงานอย่างต่อเนื่องว่าพบกลุ่มผู้ติดเชื้อในลักษณะ sporadic infection clusters อยู่ตามพื้นที่ต่างๆ
ทั ่ ว ประเทศเกาหลี ใ ต้ เมื ่ อ วั น ที ่ 17 ต.ค. 63 KDCA รายงานว่ า พบผู ้ ต ิ ด เชื ้ อ ในเกาหลี ใ ต้ เ พิ ่ ม 91 ราย
แบ่งออกเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 71 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรวม 25,199 ราย

รัฐบาลเมือง Gwangju ใน จ. Gyeonggi ระบุว่า ระหว่างวันที่ 16 – 18 ต.ค. 63 มีผู้ป่วยใน และ
พยาบาลในโรงพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้ นฟู จำนวน 51 ราย ได้รับผลตรวจเป็นบวก เนื่องจากผู้ดูแล (caregiver)
คนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลดังกล่าวได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63
เจ้าหน้าที่ของเมืองจึงทำการแยกผู้ดูแลที่ติดเชื้อไวรัสจาก 2 แผนกของโรงพยาบาลดังกล่าว เพื่อป้องกันการ
แพร่ร ะบาดของเชื้อ COVID-19 แล้ว ทำการตรวจหาเชื้อไวรัส ในผู้ป่วยในและพนักงานต่อไป นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพนักงานและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

Office of Commercial Affairs, Seoul

Page 1

เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข Gwangju กล่าวว่า “พนักงานของโรงพยาบาลผู้สูงอายุเข้ามาที่
โรงพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูอยู่เป็นประจำ ดังนั้น เราจึงตรวจพนักงานและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลดังกล่าว
จำนวน 400 รายด้วยเช่นกัน เรากำลังยับยั้งความเป็นไปได้ของการเกิดผู้ป่วยรายใหม่” เจ้าหน้าที่กล่าวเพิ่มเติม
ว่า การสืบค้นการระบาดของโรคกำลังดำเนินต่อไป เพื่อค้นหาเส้นทางการติดเชื้อของผู้ดูแลและคนที่ได้สัมผัส
ใกล้ชิดกับเธอ

การติ ด เชื ้ อ ไวรั ส ในโรงพยาบาลเวชศาสตร์ ฟ ื ้ น ฟู ด ั ง กล่ า วเกิ ด ขึ ้ น หลัง จากที ่ ม ี ก ารแพร่ ร ะบาดใน
โรงพยาบาลผู้สูงอายุที่ Busan โดยมีรายงานว่า พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเพิ่มอีก 14 ราย ทำให้จำนวนผู้ป่วยที่
เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลที่ Busan เพิ่มขึ้นเป็น 73 ราย ทางรัฐบาลของเมือง Busan จะตรวจหาเชื้อไวรัสใน
โรงพยาบาลผู้สูงอายุทุกแห่งในเมือง Busan ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 63 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่ม
อีกทั้งภายในสัปดาห์นี้กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้กำลังจะเริ่มตรวจหาเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยในและพนักงาน
ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลจิตเวชทั้งในพื้นทีก่ รุงโซลและปริมณฑลจำนวน 160,000 ราย

การติดเชื้อเป็นกลุ่มๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสร้างความกังวลเพิ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลลดระดับมาตรการ
รักษาระยะห่างทางสังคมลงมาอยู่ที่ระดับ 1 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 63 ด้วยความเชื่อว่าสถานการณ์ COVID-19
ของเกาหลีใต้เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลง
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นักเรียนในเกาหลีใต้ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยมต้นและมัธยมปลายจะเริ่มเปิดภาค
เรียนในวันที่ 19 ต.ค. 63 ซึ่งเป็นไปตามการผ่อนปรนมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมที่ผ่อนปรนการจำกัด
จำนวนนักเรียนในชั้นเรียน จาก 1 ใน 3 สำหรับระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยมต้น และ 2 ใน 3 สำหรับ
ระดับชั้นมัธยมปลายมาเป็น 2 ใน 3 สำหรับทุกระดับชั้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเกาหลีใต้เริ่มใช้ระบบระยะห่าง
ทางสังคม 3 ระดับมาตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 63
วิเคราะห์ผลกระทบ และนำเสนอโอกาสและแนวทาง : ระหว่างวันที่ 19 – 23 ต.ค. 63 เกาหลีใต้มีผู้ติด
เชื้อ COVID-19 ภายในประเทศ เฉลี่ยวันละ 78 คน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากค่าเฉลี่ยของสัปดาห์ก่อนหน้า อย่างไร
ก็ตาม รัฐบาลเกาหลีใต้ได้กำหนดโทษปรับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะโดยจะเริ่มบังคับใช้ใน
วันที่ 13 พ.ย. 63 ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการใหม่ที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19
ในเกาหลีใต้
นอกเหนือจากนั้น เศรษฐกิจของเกาหลีใต้เริ่มส่งสัญญาณที่ดีขึ้นในเดือน ก.ย. 63 โดยที่ การส่งออกของ
เกาหลีใต้ปรับตัวสูงขึ้น +7.7% ในเดือน ก.ย. 63 เป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่เป็นบวกครั้งแรกในช่วง 6 เดือนที่
ผ่านมาตั้งแต่มีการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งสัญญาณการฟื้นตัวจะส่งผลต่อเนื่องต่อการปรับตัวนำเข้า
สินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่นำเข้ามาขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพสูงสุดในช่วงการระบาดของ COVID-19 ในเกาหลีใต้
********************************************************************
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล
จัดทำโดย นางสาวสถิดาภรณ์ เอีย่ มธงชัย
ตรวจทานโดย นายวุฒธิ ร โทณะวณิก
ผช. ผอ. สคต. ณ กรุงโซล
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