ข่าวความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ใน
สวีเดนและลัตเวีย สถานะวันที่ 5 ม.ค. 2564
สวัสดีปีใหม่ 2564 คนไทยในสวีเดนและลัตเวียทุกท่าน อัพเดทข่าวโควิดของสถานทูตกลับมาแล้วค่าๆๆ หายไป
หลายวัน ข่าวจึงจะเยอะอัดแน่นหน่อยนะคะ หวังว่าจะคิดถึงกัน
• สวีเดน
. วันนี ้ (5 ม.ค. 2564) ยอดผูต้ ิดเชือ้ ฯ สะสม รวมทัง้ หมด 469,748 คน (เพิ่มขึน้ 80,309 จากวันที่ 22 ธ.ค.
2563 หรือ 13 วันก่อนหน้านี ้ หรือเฉลี่ยมีผตู้ ิดเชือ้ สะสมเพิ่มขึน้ 6,178 คนต่อวัน) ผูเ้ สียชีวิตที่ผ่านมา 8,985 คน
(เพิ่มขึน้ 818 คน จาก 13 วันก่อนหน้า หรือเฉลี่ยมีผเู้ สียชีวิตสะสมเพิ่มขึน้ 63 คนต่อวัน) และผูป้ ่ วยวิกฤตสะสม
4,221 คน (เพิ่มขึน้ 406 คน จาก 13 วันก่อนหน้า หรือเฉลี่ยมีผปู้ ่ วยวิกฤตสะสมเพิ่มขึน้ 31 คนต่อวัน)
ทัง้ นี ้ สาธารณสุขสวีเดน จัดทาตารางรวบรวมจานวนผูต้ ิดเชือ้ ฯ ผูป้ ่ วยวิกฤต และผูเ้ สียชีวิต รวมทัง้ รายละเอียด
จานวนผูต้ ิดเชือ้ ฯ ในแต่ละพืน้ ที่ ตามลิง้ ค์ขา้ งล่างนี ้
https://experience.arcgis.com/.../09f821667ce64bf7be6f9f8...
.
การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19
- สวีเดนมีสญ
ั ญาซือ้ วัคซีนโควิด-19 ร่วมกับอียู (EU common agreement) กับทัง้ หมด 5 บริษัท ได้แก่ Astra
Zeneca, Janssen Pharmaceutica (Johnson & Johnson), Pfizer/Biontech, Moderna และ Curevac ทา
ให้มีวคั ซีนจานวนมากพอสาหรับประชากรทัง้ ประเทศซึ่งรัฐจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้ หมดในการฉีดวัคซีนฯ ทา
ให้ประชาชนทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- เมื่อเดือน ธ.ค. 2563 สวีเดนได้รบั วัคซีนฯ ล็อตแรกจานวน 9,750 โดส ซึ่งได้แจกจ่ายให้กบั เขตพืน้ ที่ต่างๆ
(region) และเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2563 ได้เริ่มฉีดวัคซีนฯ ให้กบั ประชาชนที่จดั อยู่ในเฟส 1 ได้แก่ ผูส้ งู อายุท่ีอาศัย
อยู่ในบ้านพักคนชรา/บุคลากรในบ้านพักคนชรา ทัง้ นี ้ สวีเดนแบ่งการฉีดวัคซีนออกเป็ น 4 เฟสตามลาดับความ
เสี่ยงของการติดเชือ้ ฯ และความรุนแรงของอาการป่ วย ได้แก่ เฟส 1 ผูส้ งู อายุท่ีอาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา/
บุคลากรในบ้านพักคนชรา เฟส 2-3 ผูท้ ่มี ีอายุ 70 ปี ขนึ ้ ไป บุคลากรทางการแพทย์ท่วั ไปที่ใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่มี
โอกาสป่ วยรุนแรงหากติดเชือ้ โควิด-19 รวมทัง้ ประชาชนทั่วไปที่มีโรคประจาตัวที่จดั อยู่ในกลุม่ เสี่ยง และเฟส 4
ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18-69 ปี

- ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2563 - 3 ม.ค. 2564 สวีเดนได้รบั วัคซีนเพิ่มอีกจานวน 80,000 โดส และจะมีการทยอย
จัดส่งวัคซีนเป็ นรายสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะสามารถฉีดวันซีนให้กบั ประชาชนทุกคนที่มีอายุ 18 ปี
ขึน้ ไปได้ภายในครึง่ แรกของปี 2564 ทัง้ นี ้ นาง Agnes Wold แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้าน clinical bacteriology ของ
สวีเดนวิเคราะห์ว่า การฉีดวัคซีนน่าจะเห็นผลอย่างมีนยั สาคัญในช่วงเดือน พ.ค. 2564
- บางเขตพืน้ ที่ได้รบั วัคซีน ได้เน้นฉีดให้กบั บุคลากรการแพทย์ก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดวิกฤตการแพทย์หากมี
บุคลากรการแพทย์ติดเชือ้ ฯ และป่ วยเป็ นจานวนมากในเวลาพร้อม ๆ กัน
- วันนี ้ (5 ม.ค. 2564) นาย Anders Tegnell นักระบาดวิทยาแห่งรัฐ สาธารณสุขสวีเดน ได้แถลงความคืบหน้า
สถานการณ์โควิด-19 ว่าการแพร่ระบาดในสวีเดนดูเหมือนจะเริ่มลดลง แต่ยงั ขอให้ประชาชนปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาต่อไปเนื่องจากยังมีคนไข้จานวนมากที่ยงั รับการรักษาอยู่และทุกคนต้องช่วยกันลดภาระให้กบั
บุคลากรทางการแพทย์ และในสุดสัปดาห์ท่จี ะถึงนีจ้ ึงจะรูผ้ ลของการปฏิบตั ิตวั ของประชาชนในช่วงวันหยุด
คริสต์มาสและปี ใหม่ท่ีผ่านมาว่าจะมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึน้ หรือไม่
ในช่วงหลังวันปี ใหม่ได้มีการตรวจพบผูต้ ิดเชือ้ โควิด-19 สายพันธุใ์ หม่จากสหราชอาณาจักร 13 คน และสาย
พันธุจ์ ากแอฟริกาใต้ 1 คน สาธารณสุขจึงได้ทาการติดตามการแพร่ระบาดของสายพันธุใ์ หม่ทงั้ สองและยังไม่
พบว่ามีการแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง อย่างไรก็ดี หนึ่งในผูต้ ิดเชือ้ ฯ สายพันธ์ใหม่จากสหราชอาณาจักร
ไม่ได้เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวหรือใกล้ชิดบุคคลที่เดินทางมาจากประเทศนัน้ เลย ซึ่งสาธารณสุขสวีเดน
จะดาเนินการสืบประวัติเส้นทางการติดเชือ้ เพื่อสืบค้นว่าผูป้ ่ วยติดเชือ้ มาจากที่ใด
นอกจากนี ้ นาย Tegnell แจ้งว่า ทุกคนที่เดินทางมาจากสหราชอาณาจักรและแอฟริกาใต้ตอ้ งกักตัวอยู่ท่บี า้ น
จนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีอาการป่ วย การกักตัวนีร้ วมถึงสมาชิกในครอบครัวของบุคคลเหล่านัน้ ด้วย
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/senaste-nytt-om-coronaviruset
การบังคับใช้กฎหมายชั่วคราวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ
- เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 รัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ (Temporary
pandemic law) หลังจากที่ก่อนหน้านีไ้ ด้ย่นื เสนอต่อ Council on Legislation และได้มีการปรับแก้บางส่วน
โดยร่างกฎหมายดังกล่าวจัดทาขึน้ เพื่อให้อานาจรัฐบาลกาหนดหลักเกณฑ์ท่จี าเป็ นต่อการควบคุมการแพร่
ระบาดฯ รวมถึงมีอานาจในการสั่งปิ ดสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า ยิม และ
ระบบขนส่งสาธารณะ ฯลฯ โดยเสนอให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 10 ม.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2564

- สาธารณสุขสวีเดน มีความห่วงกังวลว่า กฎหมายชั่วคราวดังกล่าวอาจไม่เพียงพอต่อการควบคุมการแพร่
ระบาด และเชื่อว่าการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละบุคคลยังคงเป็ นวิธีปอ้ งกันการแพร่ระบาดที่ดี
ที่สดุ เพราะกฎหมายดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการจัดกิจกรรมภายในครัวเรือน ซึ่งส่งผลสาคัญต่อการแพร่
ระบาดด้วย นอกจากนี ้ Ombudsman for Justice ได้แสดงความห่วงกังวลว่า กฎหมายที่เข้มงวด (extreme)
อาจเพิ่มความเสียหายให้กบั ธุรกิจที่ได้รบั ผลกระทบอยู่แล้วให้รุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร เป็ น
ต้น
การประกาศใช้มาตรการที่สาคัญของรัฐบาล
- ลดจานวนผูร้ ว่ มโต๊ะอาหารในร้านอาหารจาก 8 คน เหลือ 4 คน และห้ามเสิรฟ์ แอลกอฮอล์หลัง 20.00 น.
(ตัง้ แต่วนั ที่ 24 ธ.ค. 2563)
- จากัดจานวนผูเ้ ข้าใช้บริการร้านค้า ห้างสรรพสินค้า และยิม โดยให้แต่ละสถานที่กาหนดจานวนผูเ้ ข้าใช้
บริการให้สอดคล้องกับคาแนะนาของสาธารณสุขสวีเดน ในการเว้นระยะห่างและการป้องกันการแพร่ระบาด
(ตัง้ แต่วนั ที่ 23 ธ.ค. 2563)
- แนะนาให้ผทู้ ่มี ีอายุ 17 ปี ขึน้ ไปสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะในวัน
ทาการระหว่าง 7.00-9.00 น. และ 16.00-18.00 น. โดยให้บริษัทขนส่งต่างๆ จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้กบั
ผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้เตรียมหน้ากากอนามัยมาด้วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ตัง้ แต่วนั ที่ 7 ม.ค. 2564)
- สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทาการเรียนการสอนทางไกลต่อไปจนถึงวันที่ 24 ม.ค. 2564
- ปิ ดให้บริการกิจการทัง้ หมดที่ไม่จาเป็ น ที่ดาเนินการโดยภาครัฐ และในระดับเทศบาล/ภูมิภาค ซึ่งรวมถึงสระ
ว่ายนา้ สนามกีฬา และพิพิธภัณฑ์ จนถึงวันที่ 24 ม.ค. 2564
- ขอความร่วมมือให้นายจ้างทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนอนุญาตให้พนักงาน (non-essential staff) ทางานจาก
บ้านจนถึงวันที่ 24 ม.ค. 2564

การเดินทางเข้า/ออกสวีเดน
- กต. สวีเดน ประกาศ Travel Advisory ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จาเป็ นไปยังสหราชอาณาจักร
(UK) และไอร์แลนด์เหนือ (ไม่กาหนดระยะเวลา) และเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2563 รบ. ได้ประกาศให้ผทู้ ่เี ดินจาก UK
แสดงเอกสารยืนยันผลตรวจโควิดเป็ นลบก่อนเดินทางเข้าสวีเดน (ยกเว้นผูท้ ่ถี ือสัญชาติสวีเดนและบุคลากร
ด้านการขนส่งสินค้า) รวมถึงแนะนาให้ผทู้ ่เี ดินทางกลับจาก UK เข้ารับการตรวจโควิดทันทีท่เี ดินทางถึงสวีเดน
และกักตัวเป็ นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ระหว่างรอผลการตรวจ
- กต. สวีเดน ประกาศ Travel Advisory ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จาเป็ นไปประเทศที่อยู่นอกเขต
สหภาพยุโรป (EU), EEA และ Schengen จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2563 (รวมทัง้ ประเทศไทยด้วย)
ทัง้ นี ้ ในห้วงที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสวีเดน ได้ยกเลิก Travel Advisory เป็ นระยะ โดยมีประเทศที่
ได้รบั การถอนชื่อออกแล้ว ได้แก่ อันดอร์รา เบลเยียม บัลแกเรีย ไซปรัส เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส
กรีซ ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ อิตาลี โครเอเชีย ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทวั เนีย ลักเซมเบิรก์ มอลตา โมนาโก
เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย ซานมาริโน สวิตเซอร์แลนด์ สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน
สาธารณรัฐเช็ก เยอรมนี ฮังการี นครรัฐวาติกนั และออสเตรีย
• ทีนี ้ เรามาดูข่าวสารโควิดในลัตเวียบ้างนะคะ
. ผูต้ ิดเชือ้ โควิดในลัตเวียมีจานวนเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง และเริ่มมีผลกระทบต่อความสามารถในการรองรับ
จานวนผูป้ ่ วยที่ตอ้ งเข้ารับการรักษาตัวใน รพ. และผูป้ ่ วยโรคอื่นๆ โดยรวมสถิติเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 ยอดผูต้ ิด
เชือ้ สะสม 43,118 คน ไม่มีตวั เลขผูท้ ่รี กั ษาหายแล้วอย่างเป็ นทางการ ผูเ้ สียชีวิต 692 คน และอยู่ระหว่างรักษา
ตัวอยู่ใน รพ. 1,180 คน
. การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของลัตเวีย
- Pfizer/BioNTech ได้เริ่มทะยอยจัดส่งวัคซีนโควิดให้กบั ลัตเวียแล้วสองล็อต จานวน 23,400 โดส และได้เริ่ม
ฉีดวัคซีนให้กบั บุคลากรทางการแพทย์ท่ีทางานด้านโควิดและแพทย์ฉกุ เฉินเป็ นอันดับแรก เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.
2564 โดยการรับการฉีดยาเป็ นแบบสมัครใจ
- แผนการฉีดวัคซีนในลัตเวียแบ่งเป็ นกลุม่ ตามลาดับ ดังนี ้ 1. บุคลากรทางการแพทย์ท่ีทางานด้านโควิดและ
แพทย์ฉกุ เฉิน 2. กลุม่ ผูท้ างานด้านสาธารณสุขอื่น ๆ 3. ลูกจ้างและผูอ้ าศัยใน social care centres 4. ผูท้ ่ีมีโรค
ประจาตัว 5. ผูท้ ่มี ีอายุเกิน 60 ปี 6. ผูท้ ่ที างานบริการระบบสาธารณะ 7. ลูกจ้างสถาบันทางการแพทย์ 8.

นักโทษในเรือนจา 9. ประชาชนทั่วไปในลัตเวีย โดยมีแผนจะเริ่มฉีดวัคซีนแก่บุคคลกลุ่มหลังในช่วงไตรมาสที่ 2
ของปี 2564
. สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังคงจัดสรรหลากหลายโครงการดีๆ มาให้พ่นี อ้ งชาวไทยที่มีความกังวลเกี่ยวกับ
สุขภาพจิตและสุขภาพกายในห้วงการแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 คือ โครงการปรึกษาคุณปุ๋ ย จุฬารัตน์ งาคช
สาร นักจิตบาบัดและที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา ในห้วงสถานการณ์โควิด-19
https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyStockholm/posts/2819222238173205
. หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย โปรดอ่านข่าวสารกงสุลจากสถานทูตอย่างละเอียด
สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ตามข้างล่างนีค้ ่ะ
https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyStockholm/posts/3314215778673846
และล่าสุด สถานทูตมีกาหนดที่จะจัดเที่ยวบินพิเศษ repatriation flight รอบต่อไปในวันที่ 3 ก.พ. 2564 นี ้ ดู
รายละเอียดได้ท่ี https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyStockholm/posts/3513837678711654
นอกจากนี ้ การขอหนังสือการเดินทางกลับไทย (CoE) ของสถานทูต ตอนนีเ้ ป็ นการขอแบบออนไลน์ สาหรับทัง้
คนไทยและคนต่างชาติ ท่านศึกษาวิธีการขอหนังสือดังกล่าวได้ท่ี
https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyStockholm/posts/3378198295608927

ด้วยความรักและปรารถนาดี จาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

