ข่าวความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ใน
สวีเดน สถานะวันที่ 7 ม.ค. 2564
. วันนี ้ (7 ม.ค. 2564) ยอดผูต้ ิดเชือ้ ฯ สะสม รวมทัง้ หมด 482,284 คน (เพิ่มขึน้ 12,536 จาก 2 วันก่อนหน้า
นี)้ ผูเ้ สียชีวิตที่ผ่านมา 9,262 คน (เพิ่มขึน้ 277 คน จาก 2 วันก่อนหน้า) และผูป้ ่ วยวิกฤตสะสม 4,275 คน
(เพิ่มขึน้ 54 คน จาก 2 วันก่อนหน้า) และขณะนี ้ มี 387 คน อยู่ระหว่างการรักษาในฝ่ ายผูป้ ่ วยวิกฤตที่ รพ. ทั่ว
ประเทศ
ทัง้ นี ้ สาธารณสุขสวีเดน จัดทาตารางรวบรวมจานวนผูต้ ิดเชือ้ ฯ ผูป้ ่ วยวิกฤต และผูเ้ สียชีวิต รวมทั้งรายละเอียด
จานวนผูต้ ิดเชือ้ ฯ ในแต่ละพืน้ ที่ ตามลิง้ ค์ขา้ งล่างนี ้
https://experience.arcgis.com/.../09f821667ce64bf7be6f9f8...
. นาย Johan Carlson อธิบดีสาธารณสุขสวีเดน กล่าวในการแถลงข่าวประจาวันอังคารนี ้ (7 ม.ค. 2564) ว่า
ยุทธศาสตร์ของสวีเดนในการไม่ปิด รร. ประถม นัน้ ถือได้ว่ามีความสาเร็จ เนื่องจาก พบว่าเด็กที่มีอายุช่วงเรียน
ประถมศึกษาไม่ใช่ปัจจัยขับเคลื่อนการแพร่ระบาดเชือ้ โควิด-19 แต่พบการแพร่ระบาดฯ ในสถานที่ทางานของ
ผูใ้ หญ่มากกว่า ดังนัน้ การที่จะตัดสินใจปิ ด รร. ประถม ควรเป็ นสิ่งสุดท้ายที่รฐั บาลจะดาเนินการ สิ่งที่ดีท่สี ดุ
สาหรับนักเรียนคือการได้ไปร่วมเข้าเรียนจริงที่ รร. อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์โควิดมีความรุนแรงมากขึน้
รัฐบาลก็เปิ ดรับที่จะพิจราณาทุกมาตรการ แต่การเปลี่ยนแปลงไปสูก่ ารเรียนทางไกล (distance learning) ควร
มีการดาเนินการด้วยความระมัดระวัง นาย Carlson กล่าว
https://www.svt.se/.../inrikes/senaste-nytt-om-coronaviruset
. ข่าวพัฒนาการที่เป็ นบวกเกี่ยวกับวัคซีนต้านโควิด-19 กระตุน้ ให้คนสวีดิชมีความต้องการจะท่องเที่ยวมาก
วันนี ้ (7 ม.ค. 2564) สานักข่าว TV4 Nyheterna รายงานว่า ในสองสามสัปดาห์ท่ผี ่านมา คนสวีดิชได้เริ่มสนใจ
จองกาหนดการเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดพักผ่อนอีกครัง้ โดยมีจานวนผูค้ นจองทริปเดินทางท่องเที่ยวทัง้
ในช่วงฤดูรอ้ นปี นแี ้ ละฤดูหนาวหน้าเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างสัปดาห์ท่แี ล้ว บ.จัดการท่องเที่ยว Tui และ
Ving ได้รบั การจองทริปท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ เป็ นสองเท่าเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านัน้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นทริป
เดินทางไปเที่ยวในประเทศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนช่วงฤดูรอ้ นที่จะถึงนี ้ ในส่วนของช่วงฤดูหนาวหน้า ผูค้ นได้

จองทริปพร้อมบัตรโดยสารเครื่องบินที่เดินทางระยะไกล เช่น ประเทศไทย ประเทศแถบทะเลคาริบเบียน และ
มลรัฐฟลอริดา้ ของสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น
https://www.svt.se/.../inrikes/senaste-nytt-om-coronaviruset
. วันนี ้ (7 ม.ค. 2564) สาธารณสุขสวีเดนรายงานว่า ตัง้ แต่วนั ที่ 29 ธ.ค. 63 เป็ นต้นมาทางการแพทย์สวีเดน
ได้ทาการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กบั ประชาชนในสวีเดนแล้วจานวน 40,000 คน โดยส่วนมากเป็ นผูส้ งู อายุและผู้
ที่อยู่ในกลุม่ เสี่ยง และตัง้ แต่เมื่อวันจันทร์ 4 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมาได้มีการเริ่มฉีดวัคซีนให้กบั บุคลากรทาง
การแพทย์อีกด้วย ทัง้ นี ้ ทางการแพทย์สวีเดนได้รบั รายงานการเกิดผลข้างเคียงของวัคซีนที่ฉีดไปในประชาชน
จานวน 10 ราย โดยส่วนมากเป็ นปฏิกิรยิ าตอบสนองของระบบภูมิคมุ้ กันของร่างกายจากการได้รบั วัคซีน ซึ่งถือ
ว่าเป็ นผลข้างเคียงที่จะมีอยู่บา้ งตามที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าและไม่รุนแรง
อย่างไรก็ดี นอกจากผูท้ ่ีได้รบั ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนข้างต้นแล้ว สาธารณสุขสวีเดนได้รบั รายงานด้วยว่า
มีผเู้ สียชีวิตจานวนสองรายหลังจากที่ได้รบั วัคซีน โดยทัง้ คู่เป็ นผูส้ งู อายุและมีอาการป่ วยหนักด้วยโรคประจาตัว
อยู่แล้ว จากการสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตเบือ้ งต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าผูส้ งู อายุทงั้ สองมิได้
เสียชีวิตจากสาเหตุท่เี ชื่อมโยงจากวัคซีนโดยตรง
https://live.aftonbladet.se/supernytt/tag/Coronaviruset
. สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังคงมีโครงการดีๆ มาให้พ่นี อ้ งชาวไทยที่มีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพจิตและ
สุขภาพกายในห้วงการแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ระลอกที่สองนี ้ 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

