ข่าวความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ในสวีเดน สถานะวันที่ 10 ก.ย.
2563
1. วันนี ้ ยอดผูต้ ิดเชือ้ ฯ สะสม รวมทัง้ หมด 86,194 คน (เพิ่มขึน้ 314 คน จากวันวันก่อนหน้า) ผูเ้ สียชีวิตที่ผ่าน
มา 5,843 คน (เพิ่มขึน้ 1 คน จากวันก่อนหน้า) และ ผูป้ ่ วยวิกฤตสะสม 2,579 คน (เพิ่มขึน้ 3 คน จากวันก่อน
หน้า) และมีผปู้ ่ วยวิกฤตที่ยงั รักษาตัวอยู่ในปัจจุบนั ทัง้ ประเทศเพียง 13 คน
ทัง้ นี ้ สาธารณสุขสวีเดน จัดทาตารางรวบรวมจานวนผูต้ ิดเชือ้ ฯ ผูป้ ่ วยวิกฤต และผูเ้ สียชีวิต รวมทัง้ รายละเอียด
จานวนผูต้ ิดเชือ้ ฯ ในแต่ละพืน้ ที่ ตามลิง้ ค์ขา้ งล่างนี ้
https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa
2. วันนี ้ (10 ก.ย. 63) นาย Grant Shapps รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งแห่งสหราชอาณาจักร แจ้งว่า
ตัง้ แต่เช้าวันเสาร์ท่ี 12 ก.ย. นี ้ เวลาตี 4 เป็ นต้นไป สหราชอาณาจักรจะยกเลิกกฏการต้องกักตัวสาหรับผู้
เดินทางจากสวีเดนแล้ว ซึ่งในส่วนอังกฤษและสก็อตแลนด์ได้เริ่มปรับคาแนะนาสาหรับการเดินทางดังกล่าว
ส่วนเวลส์และไอร์แลนด์เหนือยังไม่มีความชัดเจนว่าจะปรับกฎนีด้ ว้ ยหรือไม่
ก่อนหน้านี ้ สหราชอาณาจักรได้มีกฎให้ผทู้ ่เี ดินทางมาจากประเทศที่มีอตั ราการแพร่ระบาดโควิด-สูง ต้องกักตัว
14 วัน เมื่อเดินทางเข้าเขตแดนของสหราชอาณาจักร (นั่นคือการผ่าน ตม. หากไม่ได้ผ่านเข้าประเทศ เช่น กา
รทรานซิท ก็ไม่ตอ้ งกักตัว) และอนุญาตให้ประเทศที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่า สามารถเดินทางเข้าได้
ประเทศเหล่านัน้ คือ เดนมาร์ก นอร์เวย์ และฟิ นแลนด์ ซึ่งบัดนี ้ สวีเดนก็อยู่ในกลุม่ ดังกล่าวแล้ว (เย่ๆ)
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/senaste-nytt-om-coronaviruset
3. การแถลงข่าวโควิดของรัฐบาลสวีเดน ประจาวันพฤหัสบดีนี ้ (10 ก.ย. 2563) สรุปได้ ดังนี ้
• นาย Anders Tegnell นักระบาดวิทยาแห่งรัฐ กล่าวว่า สวีเดนมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ที่
แตกต่างจากบางประเทศในยุโรป (คือขณะนี ้ สวีเดนมีสถานการณ์ดีขนึ ้ แต่บางประเทศในยุโรปกลับมี
สถานการณ์แย่ลง เช่น สเปน และ ฝรั่งเศส เป็ นต้น) เนื่องจากสวีเดนไม่เคย “ปิ ดประเทศเลย” สวีเดนจึงไม่ตอ้ ง
มีประสบการณ์ในการเริ่มเปิ ดประเทศอีกครัง้ ซึ่งทาให้มีอตั ราการแพร่ระบาดพุ่งสูงขึน้ เช่นบางประเทศ การไม่
ปิ ดประเทศนีท้ าให้สวีเดนมีความต่อเนื่องและมีเสถียรภาพในการใช้ยทุ ธศาสตร์ท่สี วีเดนดาเนินมาตลอดไม่ตอ้ ง
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา สิ่งที่สาคัญคือ ผูค้ นได้รบั ข้อมูลที่ถกู ต้องว่า เรามิใช่สงั คมเปิ ดไม่ทาอะไรเลยซะทีเดียว แต่
เรายังมีกฎระเบียบและข้อแนะนาต่างๆ ที่ให้ประชาชนปฏิบตั ิอย่าง “สมัครใจ” นาย Tegnell กล่าว

• นอกจากนี ้ นาย Tegnell เห็นว่า สวีเดนจะไม่มีการระบาดโควิด-19 ระลอกที่สอง (second wave) เนื่องจาก
เรามีทิศทางของกฎระเบียบและข้อแนะนาต่างๆ ที่ใช้อย่างต่อเนื่อง ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น และเรามีจานวนผูป้ ่ วย
หรือติดเชือ้ ฯ จานวนมากมาก่อน ดังนัน้ การที่จะมีผปู้ ่ วยหรือผูต้ ิดเชือ้ ฯ จานวนพุ่งสูงอีกครัง้ ก็ไม่เป็ นการง่ายนัก
อย่างไรก็ดี ทุกคนอย่านิ่งนอนใจ หากทุกคนไม่ปฏิบตั ิตามกฎและคาแนะนา ก็อาจจะมีอตั ราการแพร่ระบาดพุ่ง
สูงขึน้ อีกครัง้ ได้
• นาย Mattias Fredricson ผูจ้ ดั การหน่วยหนึ่งของคณะกรรมการสุขภาพและสวัสดิการแห่งชาติสวีเดน
(National Board of Health and Welfare) กล่าวว่า ทัง้ นี ้ ตามที่ผปู้ ่ วยโควิดหลายคน (ถึงอาการหายแล้ว) แต่ก็
มีภาวะแทรกซ้อนตอนที่ติดเชือ้ ฯ และมีการป่ วยเรือ้ รัง้ จากภาวะแทรกซ้อนนัน้ คณะกรรมการสุขภาพฯ จึงได้
สร้างแนวทางการฟื ้ นฟู/บาบัดผูป้ ่ วยเหล่านัน้ ที่มีอาการเรือ้ รังในระยะยาว ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาแนวทาง
ดังกล่าวซึ่งจะนาไปใช้บาบัดรักษาผูป้ ่ วยฯ ต่อไป https://www.svt.se/nyheter/inrikes/senaste-nytt-omcoronaviruset
4. หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย หรือ ขอหนังสือรับรองว่าเดินทางกลับไทยไม่ได้ในช่วง
นี ้ โปรดอ่านข่าวสารกงสุลล่าสุดจากสถานทูตอย่างละเอียด
https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyStockholm/posts/3027449537350473
และท่านสามารถฟั งคลิปย้อนหลังที่คณ
ุ แอม ปาริชาตฯ ไลฟ์ สดช่วยประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเดินทาง
กลับไทยได้ท่ี FB เพจ Swedish4Thai ค่ะ
https://www.facebook.com/100003054798629/posts/2852213851557080/?d=n
5. สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังคงจัดสรรหลากหลายโครงการดีๆ มาให้พ่นี อ้ งชาวไทยที่มีความกังวลเกี่ยวกับ
สุขภาพจิตและสุขภาพกายในห้วงการแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 รายละเอียดตามนี ้
• โครงการปรึกษาคุณปุ๋ ย จุฬารัตน์ งาคชสาร นักจิตบาบัดและที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา ในห้วงสถานการณ์โควิด19 https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyStockholm/posts/2819222238173205
• การให้บริการให้คาปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิต (ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์)
https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyStockholm/posts/2856092084486220
6. หากท่านเป็ นลูกจ้าง ท่านสามารถศึกษาความรูจ้ ากการสัมมนาออนไลน์จดั โดย Thaiwise.se เกี่ยวกับ
สวัสดิการที่รฐั บาลสวีเดนมีให้ลกู จ้าง เพื่อช่วยเหลือในวิกฤต Covid-19 ที่ลิงค์
https://www.facebook.com/ThaiWISEmalmo/posts/242288603811083

7. หากท่านเป็ นเจ้าของกิจการ สามารถศึกษาสรุปมาตรการช่วยเหลือเจ้าของกิจการจากภาครัฐสวีเดน ใน
สถานการณ์โควิด-19 ได้ท่ี https://www.facebook.com/ThaiWISEmalmo/posts/252424499464160
(ขอบคุณข้อมูลจาก Rao Redovisning AB และเพจ Thaiwise)

ด้วยความรักและปรารถนาดี จาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

