ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12 – 18 เมษายน 2564
เกาหลีใต้พิจารณาปรับมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด หลังจากที่จำนวนผู้ติด
เชื้อไวรัส COVID-19 รายวันเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 700 รายอีกครั้ง
(ที่มา : สำนักข่าว The Yonhap News ฉบับวันที่ 14 เมษายน 2564)
จำนวนผู ้ ต ิ ด เชื ้ อ ไวรั ส COVID-19 ของวั น ที่ 14
เมษายน 2564 เพิ่มขึ้นอยู่เหนือระดับ 700 รายอีกครั้งและ
นับว่าสูงที่สุดในรอบ 3 เดือน กระทรวงสาธารณสุขเกาหลี
ใต้จึงกำลังหาทางเลือกสำหรับมาตรการรักษาระยะห่างทาง
สังคมเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด
KDCA รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อในวันดังกล่าวจำนวน
731 ราย แบ่งออกเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศจำนวน 714
ราย ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 111,419 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในกรุงโซล 245 ราย, จ. Gyeonggi 238
ราย, Busan 48 ราย ผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศมีจำนวน 17 ราย, ผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตมีจำนวนลดลง
1 ราย เหลือ 100 ราย, ผู้ที่รักษาหายและออกจากการกักตัวเพิ่มขึ้น 651 ราย รวมเป็น 101,938 ราย, พบ
ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 7 ราย รวมเป็น 1,782 ราย อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ติดเชื้อของวันที่ 14 เมษายน 2564 สูงเป็น
อันดับที่ 2 รองจากวันที่ 7 มกราคม 2564 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อรายวันสูงที่สุดจำนวน 869 ราย โดยในช่วง 2 สัปดาห์ที่
ผ่านมามีผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับ 500 ราย เนื่องจากมีการตรวจหาเชื้อไวรัสลดลงอย่างมากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
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กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ประกาศเตือนเรื่องการยกระดับมาตรการให้เข้มงวดยิ่งขึ้น หากการติดเชื้อ
ไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง และพิจารณาปรับมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมด้านเวลาเปิดทำการหลังจากที่
ติดตามสถานการณ์ของสัปดาห์นี้ นับตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 กรุงโซลและปริมณฑลใช้มาตรการฯระดับ
ที่ 2 ซึ่งเป็นระดับที่ 3 จากทั้งหมด 5 ระดับ, พื้นที่อื่นๆของประเทศใช้มาตรการฯระดับที่ 1.5 อีกทั้งห้ามรวมตัว
กันเป็นการส่วนตัวตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการจราจรทั่วประเทศ
เกาหลีใต้มีจำนวน 71 ล้าน เพิ่มขึ้น 14.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า และเป็นระดับเดียวกับช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2563 ที่เคยเกิดการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 ในเกาหลีใต้ แสดงให้เห็นว่าประชาชนการ์ดตกและรู้สึก
ผ่อนคลายแต่ไวรัสยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง
รมว. สาธารณสุขเกาหลีใต้ นาย Kwon Deok-cheol ขอให้เพิ่มการตรวจหาเชื้อเพื่อสืบหาผู้ป่วยในขั้นต้น
และหาทางใช้ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสด้วยตนเองให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับความสามารถในการตรวจหา
เชื้อไวรัส ทางด้านรัฐบาลกรุงโซลกำลังผลักดันการแนะนำชุดตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยตนเองตาม
โรงเรียน, มหาวิทยาลัยและศาสนสถานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเปิดเมืองอีกครั้งอย่างปลอดภัย ทางด้านผู้ว่า
ราชการกรุงโซล นาย Oh Se-hoon กำลังปรับมาตรการให้เหมาะสมกับความจำเป็นของแต่ละธุรกิจ ทำให้เกิด
ความกังวลว่าจะไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกลาง
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การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ในเกาหลีใต้ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 14 เมษายน 2564 มี
ผู้ได้รับวัคซีนแล้วจำนวน 1,239,065 ราย แบ่งออกเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนของ AstraZeneca จำนวน 936,448 ราย
และ Pfizer จำนวน 302,618 ราย โดยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส จำนวน 60,567 ราย มีรายงานพบผู้ที่ได้รับ
ผลข้างเคียงหลังเข้ารับวัคซีนจำนวน 11,799 ราย แต่ 98.4% ของจำนวนดังกล่าวมีอาการแพ้ไม่รุนแรง ได้แก่
ปวดกล้ามเนื้อและมีไข้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีน 49 รายแต่ส่วน
ใหญ่ไม่เกี่ยวกับการได้รับวัคซีน
กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้จะเริ่มฉีดวัคซีนของ AstraZeneca ให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่มีอายุ
30 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 หลังหยุดพักการฉีดวัคซีนชั่วคราว เนื่องจากมีความกังวลเรื่องความ
ปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังคาดว่าเกาหลีใต้จะได้รับวัคซีนของ Novavax อย่างเร็วที่สุดในเดือนมิถุนายน
จากนั้นวัคซีนจำนวน 20 ล้านโดสจะถูกเตรียมให้พร้อมภายในไตรมาสที่ 3 โดยวัคซีนดังกล่าวจำเป็นต้องฉีด 2
ครั้งถึงจะสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ อย่างไรก็ตามเกาหลีใต้มีแผนจะฉีดวัคซีนให้ประชาชนจำนวน 12 ล้านคนภายใน
เดือนมิถุนายน และตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (herd immunity) ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พิจารณาแล้วเห็นว่า หากมีการยกระดับมาตรการ
การเว้นระยะห่างทางสังคมอีกครั้ง เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่มี
แนวโน้มลดลง ประชาชนอาจต้องอยู่บ้านมากขึ้น และการทำกิจกรรมนอกบ้านจะถูกจำกัดอาจส่งผลให้ การจับ
จ่ายสินค้าออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วอีกครั้ง จึงเป็นโอกาสดีที่จะผู้ประกอบการชาวไทยจะเพิ่มยอดขายจากการ
จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้เริ่มทำการค้าและบริการ
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่จะนำสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ทั้งนี้เนื่องจากการขนส่งของประเทศเกาหลีใต้
นั้นรวดเร็วมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ การบริโภคสินค้าผ่านทางออนไลน์จึงมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว
เป็นอย่างมาก ประชาชนชาวเกาหลีใต้จึงนิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ประกอบกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคทำกิจกรรมนอกบ้าน ลดลงตลาดออนไลน์ จึงขยายตัวอย่างก้าว
กระโดด ตลาดออนไลน์จึงมีโอกาสขยายตัวอีกมากและเพิ่มกำไรให้ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น
********************************************************************
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล
จัดทำโดย นางสาวสถิดาภรณ์ เอี่ยมธงชัย
ตรวจทานโดย นางสาววิลาสินี โนนศรีชัย
ผอ. สคต. ณ กรุงโซล
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