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ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 

จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 รายวันในเกาหลีใต้ลดลงมาอยู่ในระดับต่ำกว่า 600 
รายเนื่องจากมีการตรวจหาเชื้อลดลง 
(ท่ีมา : สำนักข่าว The Yonhap News ฉบับวันที่ 12 เมษายน 2564) 

 จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของวันที่ 12 เมษายน 2564 ลดลงอยู่ในระดับต่ำกว่า 600 รายเป็น
ครั้งแรกในรอบ 6 วัน เนื่องจากมีการตรวจหาเชื้อไวรัสลดลงในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และมีความวิตกกังวลว่า
จะเกิดการแพร่ระบาดระลอกท่ี 4 

 

KDCA รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อในวันดังกล่าวจำนวน 587 ราย แบ่งออกเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ
จำนวน 560 ราย ส่งผลให้มีผู ้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 110,146 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในกรุงโซล 160 ราย,      
จงัหวัด Gyeonggi 173 ราย , Busan 46 ราย โดยระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 12 เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบาร์ในเมือง Busan จำนวนรวม 392 ราย, ผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศมีจำนวน 
27 ราย, ผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตมีจำนวนลดลง 2 ราย เหลือ 103 ราย, ผู้ที่รักษาหายและออกจากการกักตัว
เพิ่มขึ้น 695 ราย รวมเป็น 100,804 ราย, พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเป็น 1,770 ราย นอกจากนี้การตรวจ
พบเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ยิ่งสร้างความตึงเครียดให้แก่การต่อสู้กับไวรัสของเกาหลีใต้ โดยพบผู้ติดเชื้อไวรัสกลาย
พันธุ์จากอังกฤษ, แอฟริกาใต้และบราซิล เพ่ิมข้ึน 49 ราย รวมเป็น 379 ราย 
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กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ประกาศเตือนเรื่อง
การยกระดับมาตรการให้เข้มงวดยิ่งขึ้นหากการติดเชื้อไม่มี
แนวโน้มที่จะลดลง และพร้อมจะปรับระดับของมาตรการ
รักษาระยะห่างทางสังคมอย่างทันท่วงทีขึ้นอยู่กับอัตรา
ความเร็วในการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ติดเชื้อ
ในช่วงสัปดาห์ที ่ผ่านมาคือ 628 ราย ซึ่งสูงกว่าจำนวน
สูงสุดของมาตรการรักษาระยะห่างระดับที่ 2.5  

ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากรุงโซลและปริมณฑลใช้มาตรการฯระดับที่  2 ซึ่งเป็นระดับที่ 3 จากทั้งหมด 
5 ระดับ, พื้นที่อื่นๆของประเทศใช้มาตรการฯระดับที่  1.5 ยกเว้นบางเมืองที่ใช้มาตรการฯระดับที่ 2 และ
รัฐบาลประกาศให้ใช้มาตรการระดับดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 โดยเพิ่มความเข้มงวดขึ้น ได้แก่ 
ห้ามรวมตัวกันเป็นการส่วนตัวตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปทั่วประเทศ, ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ให้ปิด
สถานบันเทิงในกรุงโซล, ปริมณฑลและเมือง Busan, อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารภายในร้านอาหารได้
จนถึงเวลา 22.00 น. เฉพาะในกรุงโซลและปริมณฑล 

หากไม่สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ในร่มและระบบขนส่งสาธารณะจะถูกปรับ  100,000 วอน (89 
เหรียญสหรัฐฯ), ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนมาตรการด้านสาธารณสุขจะถูกปรับ 1,500,000 วอน 

ผู้ว่าราชการกรุงโซล นาย Oh Se-hoon ร้องขอให้ 
MFDS อนุมัติชุดตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยตนเอง 
และจะพิจารณาการเปิดตัวโครงการนำร่องที่ใช้ชุดตรวจ
แบบรวดเร็วในร้านคาราโอเกะบางแห่ง ทางกระทรวง
สาธารณสุขเกาหลีใต้จะพิจารณาการใช้ชุดตรวจที่บ้านและ
กรุงโซลจะสามารถทดลองโครงการดังกล่าวหลังจากที่
ได้รับการอนุมัต ิ
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 การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ในเกาหลีใต้ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 12 เมษายน 2564 
มีผู้ได้รับวัคซีนแล้วจำนวน 1,157,255 ราย คิดเป็น 2.23% ของประชากรรวมของประเทศ แบ่งออกเป็นผู้ที่
ได้รับวัคซีนของ AstraZeneca จำนวน 916,780 ราย และ Pfizer จำนวน 240,475 ราย โดยมีผู้ที่ได้รับวัคซีน
ครบ 2 โดสแล้วจำนวน 60,511 ราย มีรายงานพบผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงหลังเข้ารับวัคซีนจำนวน 11,626 ราย 
แต่ 98.4% ของจำนวนดังกล่าวมีอาการแพ้ไม่รุนแรง ได้แก่ ปวดกล้ามเนื้อและมีไข้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามมี
รายงานว่าพบผู้เสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีน แต่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเสียชีวิตที่ชัดเจน 

กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้จะเริ่มฉีดวัคซีนของ AstraZeneca ให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่มี
อายุ 30 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 หลังหยุดพักการฉีดวัคซีนชั่วคราว เนื่องจากมีความกังวลเรื่อง
ความปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้น สำหรับลูกเรือ, ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไปและผู้พิการในสถานพยาบาลจะ
เข้ารับวัคซีนของ AstraZeneca ได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 

          สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ประกอบการควรติดตาม 
ข่าวสารอย่างใกล้ชิดถึงระดับมาตรการการเว้นระยะห่างดังกล่่าวของประเทศเกาหลีใต้   เพ่ือปรับใช้กับกิจการ 
ของตนได้อย่าง เหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสยังไม่ทุเลาลง ตลาดสินค้าออนไลน์ จึงยังขยาย 
ตัวมากขึ้น อย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะเติบโตได้อีกมาก  เนื่องจากประชาชนใช้ชีวิตอยู่ติดบ้านมากข้ึน จึงเป็น 
โอกาสดีที่ผู้ ประกอบการไทยจะเปิดตลาดขายสินค้าออนไลน์ในประเทศเกาหลีใต้และได้รับความสนใจ 
จากผู้บริโภคชาวเกาหลีใต้ 
  

******************************************************************** 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล 
จัดทำโดย นางสาวสถิดาภรณ์ เอีย่มธงชยั 
ตรวจทานโดย นางสาววิลาสินี โนนศรีชยั 

ผอ. สคต. ณ กรุงโซล 


