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ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2564 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการการป้องกันของ
ประเทศเกาหลีใต ้
(ท่ีมา : สำนักข่าว The Yonhap News ฉบับวันที่ 15 มีนาคม 2564) 

 ยอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเกาหลี ลดต่ำลงเหลือน้อยกว่า 400 ราย เป็นครั้งแรกใน
สัปดาห์ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มี.ค. 64 เนื่องจากจำนวนผู้ที่มาตรวจรับเชื้อลดน้อยลงตลอดช่วงสุดสัปดาห์ แต่
หน่วยงานด้านสาธารณสุข ออกมาเตือนว่าอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจ เพราะต้องคอยติดตามการเคลื่อนไหวของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อที่อาจเพ่ิมขึ้นในช่วงที่อากาศเริ่มอุ่นขึ้น และในผู้ป่วยติดเชื้อที่ยังไม่สามารถ
ค้นหาพบ 
 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของประเทศเกาหลีใต้ หรือ KDCA รายงายว่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 
382 ราย รวมผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 370 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 96,107 ราย ในวันอาทิตย์ที่ 
14 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา ยอดผู้ป่วยลดต่ำลงเหลือ 459 ราย โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ที่ราว 400 ราย ในช่วง
สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ เนื่องจากการติดเชื้อที่เพ่ิมข้ึนประปราย หลังประชาชนออกจากบ้านมากขึ้นเนื่องจากอากาศ
ที่อุ่นขึ้นในประเทศเกาหลี 
 โดยประเทศเกาหลี ยังคงขยายระยะเวลาของมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม อย่างไม่มีทีท่าว่าจะ
ผ่อนปรน โดยขยายระยะเวลาถึงวันที่ 28 มี.ค. 64 ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีการบังคับใช้
มาตรการดังกล่าวฯ ในระดับ 2 นับว่าเป็นระดับสูงสุดอันดับที่ 3 จาก 5 ระดับ สำหรับพื้นที่ในกรุงโซล และ
บังคับใช้ระดับ 1.5 ในบริเวณอื่นนอกเหนือจากกรุงโซล ทางเจ้าหน้าที่ได้ผ่อนปรนมาตรการสำหรับร้านอาหาร 
และสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที ่สาธารณะต่างๆ ในพื้นที่กรุงโซล โดยการอนุญาตให้ ขยายระยะเวลา
ดำเนินการเปิดร้านอาหารเพิ่มอีก 1 ชม. หรือถึงเวลา 22.00 น. แต่ยังคงห้ามรวมตัวกันเกิน 5 รายเช่นเดิม 
 ตั้งแต่มีการเริ ่มโครงการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ในวันที่ 26 ก.พ. 64 มีประชาชนได้รับวัคซีน 
ทั้งหมด 588,958 ราย รวมถึงอีก 1,074 รายในวันที่ผ่านมา โดยมีผู้ได้รับวัคซีนของ AstraZeneca’s ประมาณ 
562,816 ราย และว ัคซ ีนของ  Pfizer’s 
จำนวน 26,142 ราย ซึ ่งผู ้ที ่ม ีสิทธิได้รับ
วัคซีนเป็นกลุ ่มแรก คือผู ้สูงอายุที ่ม ีอายุ
มากกว่า 65 ปีขึ ้นไป และจะเริ่มฉีดวัคซีน
ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐฯ ในเดือน เมษายน โดย
ประเทศเกาหล ี ม ี เป ้าหมายที่ จะสร ้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่ ภายใน
เ ด ื อนพฤศจ ิ ก า ยน  หน ่ ว ย ง านด ้ า น



 

Office of  Commercial Affairs, Seoul Page 2 

สาธารณสุขจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการฉีดวัคซีนใน
ไตรมาสที่สองของปีนี้ ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ในขณะเดียวกัน มี
รายงานผู้ที ่มีอาการจากผลข้างเคียงของวัคซีน จำนวน 8,347 
ราย โดยในจำนวนดังกล่าวฯ 8,248 ราย ไม่ได้มีอาการรุนแรง 
นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 ราย ที่เกิดปฏิกิริยา Anaphylactoid ซึ่ง
เป็นอาการคล้าย Anaphylaxis เป็นอาการแพ้อย่างร ุนแรง
หลังจากได้รับวัคซีน ทำให้มีกรณีผู้ที่เกิดอาการแพ้ดังกล่าวสะสม
สูงถึง 76 ราย ไม่เพียงเท่านั้น หน่วยงาน KCDA ได้ออกมาแถลง

ว่า มีผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 16 ราย 
 โดยในจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดในปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 370 ราย จำแนกเป็น จากกรุง
โซล 112 ราย จากเมืองต่างๆในบริเวณจังหวัดคยองกี 161 ราย  และในจังหวัดอินชอน ซึ่งห่างจากกรุงโซลราว 
80 กม. มีรายงานผู้ติดเชื้อ 80 ราย ซึ่งพ้ืนที่ทั้งสามจังหวัดดังกล่าว มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่าครึ่งของจำนวน
ประชากรทั้งหมด 
 นอกจากนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศอยู่ที่ 12 ราย ลดลงจาก 23 ราย โดยรวมผู้ติดเชื้อจาก
ประเทศ สหรัฐอเมริกา 4 ราย และประเทศ ปากีสถาน 2 ราย นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิต
เพิ่มเติมอีก 6 รายทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง 1,675 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอากาศเข้าขั้นวิกฤติอยู่ที่ 
99 ราย ซึ่งลดลงจากเดิมที่ผ่านมา ในปัจจุบัน ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วเพ่ิมข้ึนสูงจาก 346 ราย เป็น 87,754 
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