
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มาตรการของ สธ.  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, thestandard, ข่าวหุ้น, 
ส านักข่าวไทย) 
   -ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 เป็นโอกาสท าให้เกิดการแพทย์วิถีใหม่ และได้เริ่มที่รพ.เขตสุขภาพที่ 6 ประกอบด้วย 
ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด จากนั้นจะขยายผลไปใช้ใน รพ.จังหวัดต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ
ประชาชน  
สื่อทีน่ าเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ส านักข่าวไทย, thaiPBS) 
  -นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ระบบบริการทางการแพทย์ใหม่ (New Normal Medical Services) คือ มรีะบบการแบ่งกลุ่ม
และจัดบริการตามความจ าเป็นของแต่ละบุคคล ตามระดับความรุนแรง ความซับซ้อน ความเร็วของการด าเนินโรค  การจัดระบบสนับสนุนการดูแล
ตนเอง อาทิ ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ความรอบรู้ด้านสุขภาพ แอปพลิเคชันและสื่อ ระบบติดตามรายบุคคล ระบบข้อมูลด้านสุขภาพ ฐานข้อมูลผู้ปุวย
ระหว่างหน่วยบริการ ระบบการส่งต่อผู้ปุวยที่เช่ือมโยงกัน ระบบบริการที่เข้าถึงง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็วขึ้นด้วยระบบ IT ลงทะเบียน/นัดหมายล่วงหน้า
ทางออนไลน์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบ drive thru การรับยาร้านยาใกล้บ้าน การส่งยาทางไปรษณีย์ การปรึกษาทางไกล  ระบบการบริหาร
จัดการเตียงร่วมกันระหว่างหน่วยบริการ ยกระดับความปลอดภัยด้านการปูองกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล ท้ังการจัดสถานที่ อุปกรณ์ปูองกัน ระบบ
บริการ และความรู้บุคลากร ซึ่งเริ่มหลายรพ.แล้ว และจะถอดบทเรียนไปท า 12 เขตสุขภาพใน 1 ปีข้างหน้า โดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุุนผ่าน
องค์การอนามัยโลกมาด าเนินการ และที่กรมฯ ท าแล้วท้ังจังหวัด คือ ปัตตานี ตั้งแต่บ้านคนไข้ถึงรพ.จังหวัด  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ส านักข่าวไทย 
   -นพ.อนุพงค์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันนี้มีผู้ปุวยกลับบ้านได้ 4 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,854 ราย ผู้ติดเช้ือรายใหม่ 7 
ราย อยู่ใน State Quarantine เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศปากีสถาน ยังรักษาอยู่ในรพ. 115 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิต 56 ราย ผู้ปุวย
สะสม 3,025 ราย ส าหรับคนไทยในต่างประเทศท่ีทยอยเดินทางเข้าประเทศ ทุกคนต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน ก่อนอนุญาตให้กลับภูมิล าเนา และหาก
รายใดปุวยจะน าเข้าสู่ระบบการรักษาทันที เป็นมาตรการปูองกันการน าเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาแพร่ให้กับคนในประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ 
   -นพ.สุขุม กาญจพิมาย ปลัด สธ. เป็นประธานการประชุม คกก.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระบุ ประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์โรคโควิด 19 ได้ดี 
เนื่องจากมีระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิครอบคลุมเต็มพื้นที่ ท างานบูรณาการและมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน โดยในปี 2563 จะจัดตั้งหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่าย 1,369 หน่วย ครอบคลุมประชากร 26.9 ล้านคน ได้จัดท า Application “คุยกับหมอ” เพื่อจับคู่แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวกับประชาชน ทดลองใช้ใน จ.ก าแพงเพชร นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศเรื่อง ก าหนดผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภู มิ 
เพื่อเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัตหิน้าท่ีของแพทย์เวชศาสตรค์รอบครวั และผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. ... ก าหนดให้ อสม. และ 
อสส.ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ และ
สาธารณสุข รวมทั้งได้จัดท าร่างแผนพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2563 – 2572 เป็นกรอบการด าเนินงานด้านปฐมภูมิของชาติที่มีเอกภาพ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด 
   -กรมอนามัย ร่วมกับเสถียรธรรมสถาน หารือแนวทางเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการผ่อนปรน พร้อมจัดท าแนวทาง ค าแนะน าส าหรับการจัดการ
ในพุทธสถาน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาปฏิบัติศาสนพิธี และมีที่พ่ึงทางจิตใจเพื่อช่วยในการลดภาวะเครียดของประชาชน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ส านักข่าวไทย, workpointnews  
   -กรมอนามัย สุ่มส ารวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน พบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามมาตรการหลัก แต่ยังพบข้อจ ากัดในการท าความสะอาด
ห้องส้วม ดังนั้น ทุกสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนต้องมีการควบคุมและท าความสะอาดส้วมมากขึ้น โดยเฉพาะการท าความสะอาดจุดที่มีการ
สัมผัสร่วมทุก 2 ช่ัวโมง เพื่อลดการแพร่เช้ือโควิด 19 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, newplus  
   -อธิบดีกรมอนามัย ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมความพร้อมศูนย์การค้าเซ็นทรัล เตรียมพร้อมคุมเข้มตามแผนแม่บท "เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ" 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์(ข่าวสด, สยามรัฐ, ส านักข่าวอิศรา, workpointnews) 
   -กรมอนามัย เยี่ยมติดตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ บ.สยามแม็คโคร สาขานครอินทร์จ.นนทบุรี เผยได้จัดท า
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบกิจการ ร้านสะดวกซื้อ ประเภทซูเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท ร้านขายของช า ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดย่อม และร้านค้าปลีกคา้
ส่งชุมชน หากมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 โดยมีข้อปฏิบัติ 3 ส่วนหลักคือ 1.ผู้ประกอบกิจการ 2.ผู้สัมผัสอาหารและผู้ปฏิบัติงาน 3.ผู้ซื้อ ผู้บริโภค 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.แนวหน้า 
   -กรมควบคุมโรค ประกาศมาตรการส าหรับห้างสรรพสินค้าเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า 9 มาตรการ คือ ต้องสวมหน้ากากอนามัย/ผ้า หากไม่สวม
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ห้ามเข้าห้าง ตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าห้าง หากอุณหภูมิเกิน 37.5 ห้ามเข้าห้าง เว้นระยะห่างทุกจุดบริการ จุดรอคิว ทางเข้า-ออก ตั้งจุดบริการ
แอลกอฮอล์ ทางเข้า-ออก หน้าลิฟต์ แคชเชียร์ ท าความสะอาดสินค้าทุกช้ิน ก่อนเปิดห้าง รวมถึงสินค้าที่ถูกลอง จ่ายเงินด้วยระบบไร้เงินสด พนักงาน
ต้องสวมหน้ากากอนามัยในการให้บริการ คัดกรองความเสี่ยงของ พนักงานก่อนให้บริการ ท าความสะอาดจุดเสี่ยง เช่น ราวประตู ราวบันไดเลื่อน 
ปุุมกด ลิฟต์ เป็นประจ า 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก 
   -เสนอภาพเบื้องหลังการท างานของเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ สถาบันบ าราศนราดูร รพ.ศรีธัญญา และรพ.บางบัวทอง 2 หลังมีการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ 4 ม.ค. 2563 โดยเพจแหม่มโพธิ์ด าได้แชร์ภาพพร้อมขอบคุณบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กันอย่างสุดความสามารถ ไม่ใช่แค่
แพทย์และพยาบาล แต่มีทั้งนักเทคนิคการแพทย์ นักโภชนาการ คนซักผ้า แม่บ้าน คนล้างอุปกรณ์ คนขับรถพยาบาล กู้ภัย เจ้าหน้าที่รักษาคว าม
ปลอดภัย เจ้าหน้าท่ีเปล คนเก็บขยะ และอื่นๆ จนท่ัวโลกช่ืนชมและเลือกใช้สาธารณสขุไทยเป็นแบบอย่าง เพราะอัตราการเสยีชีวิตต่ ามาก ดูแลรักษาฟรี 
รวมถึงภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมมือกันอย่างน่าทึ่ง 
มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์
, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, ส านักข่าวอิศรา, 
siamsport, innnews, newtv, sanook, mthai, bbc, acnews, js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, thestandard, 
bangkokbiznews, workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat, kapook) ทีวีทุกช่อง 
    -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,025 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดเสียชีวิตสะสม 56 
ราย หายปุวยกลับบ้านได้เพิ่ม 4 ราย รวมหายปุวยสะสม 2,854 ราย และรักษาตัวอยู่ในรพ. 115 ราย โดยผู้ติดเช้ือรายใหม่ 7 ราย ได้แก่ กลุ่มผู้ปุวยที่
เดินทางจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine เป็นชาย 6 ราย และหญิง 1 ราย ช่วงอายุ 17-31 ปี เดินทางกลับมาจากปากีสถาน ผู้ติดเช้ือที่
เดินทางกลับจากต่างประเทศและอยู่ในสถานกักกันตัวของรัฐ พบว่า มาจากอินโดนีเซียมากที่สุด 65 ราย รองลงมา ปากีสถาน 16 ราย จะเพ่งเล็งเรื่อง
การเดินทางเข้าประเทศให้มากขึ้นโดยเฉพาะการเดินทางทางอากาศ 
   -ผลการส ารวจสถานประกอบการโดยกรมอนามัยใน 77 จังหวัด ใน 2 กลุ่มกิจการ ได้แก่ สถานเสริมความงาม และสปาตัดขนสัตว์ พบว่า สถานเสริม
ความงามผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม 27.18% ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 9.74% ไม่ผ่านเกณฑ์ 63.08% ส่วนสปาตัดขนสัตว์ ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม 40% ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 7% ไม่ผ่านเกณฑ์ 53% ขอความร่วมมือทุกคนร่วมมือกันให้เกิน 90% ถึงจะสู้กับโควิด 19 ได้  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, มติชน, โพสต์ทูเดย์, ข่าวหุ้น) 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผลการประชุม ศบค.ว่า นายกฯ ขอบคุณที่ร่วมกันบูรณาการท างานแก้ไขปัญหาโควิด 19 ลดตัวเลขผู้ติด
เช้ือเป็นศูนย์ในสัปดาห์นี้ การผ่อนคลายระยะ 2 เพื่อให้เศรษฐกิจด าเนินการได้ แต่ยังกังวลใจการแพร่ระบาดรอบสอง นายกฯ ได้มอบให้คกก.เฉพาะ
กิจการด้านกฎหมายศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการประกาศใช้ พ.รก.ฉุกเฉิน กับกฎหมายปกติเพื่อควบคุมการระบาด เพื่อให้ ศบค.พิจารณาประกาศ
ขยายเวลาหรือยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และได้พูดถึงการน าแอปพลิเคช่ัน “ไทยชนะ” มาติดตามการด าเนินงานของผู้ประกอบกิจการกิจกรรมต่างๆ ต้อง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ แต่ต้องให้ความมั่นใจในการปกปูองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย   
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์มติชน 
   -นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์ ว่าท่ีประชุม ศบค. สั่งการให้ปิดท่าอากาศยานภูเก็ตต่อไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากยังพบผู้ติดเช้ือ
จาก จ.ภูเก็ต ท้ังนี้ หลังภูเก็ตเปิดเมือง มีคนเดินทางเข้า-ออกจ านวนมาก และกระจายไปหลายพื้นท่ี นายกฯ จึงเป็นห่วงจ านวนผู้ติดเชื้อที่ในสัปดาห์หน้า  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
   -นายจุฬา สุขมานพ ผอ.ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้มีการประกาศเปิดสนามบินภูเก็ต ในวันที่ 16 พ.ค. แต่
สถานการณ์ยังมีความเสี่ยงและเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดไปพื้นที่อื่น จึงมีค าสั่งให้สนามบินภูเก็ต ปิดบริการต่อไปอย่างไม่มีก าหนด จนกว่า
สถานการณ์จะดีขึ้น 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ kapook 
   -รมว.ศึกษาธิการ เผย เตรียมพิจารณาโรงเรียนทีค่วรเรียนท่ีบ้าน ส่วนพื้นที่ห่างไกล ไม่มีไฟฟูาใช้ เช้ือไวรัสน่าจะเข้าไม่ถึง น่าจะจัดการเรียนการสอนที่
โรงเรียนได้ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ส านักข่าวไทย 
   -ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงแรงงาน น าคณะลงพื้นที่ตลาดไท จ.ปทุมธานี คุมเข้มมาตรการปูองกันโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว พร้อมมอบ
หน้ากากผ้า-เจลล้างมือ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ innnews 
   -คณะท างาน รมว.ท่องเที่ยว ขอประชาชนเช่ือมั่นรัฐบาล เร่งช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด เตรียมออกมาตรการกระตุ้นตลาดในประเทศหลัง
สถานการณ์คลี่คลาย ซึ่งเมื่อวันที่ 13-14 พ.ค. รมว.สธ. รมว.การท่องเที่ยวฯ และผู้ว่าการ ททท. ได้เดินทางมาที่ จ.เชียงใหม่ โดยหารือร่วมกับ
ภาคเอกชน พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งมาตรการที่จะออกมาเน้นด้านสาธารณสุขเป็น
หลัก 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
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   -นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจห้างเดอะมอลล์ บางกะปิ โดยผู้บริหารห้างฯ ระบุว่า ได้วางมาตรการความปลอดภัย 
100 มาตรการ ทั้งมาตรการย่อยและมาตรการเสริม ครอบคลุมลูกค้า กลุ่มร้านค้าในห้าง โดยจะจ ากัดคนเข้า 1 คนต่อ 5 ตร.ม. หากร้านค้าใดมีความ
หนาแน่นมาก จะปิดการเข้าช่ัวคราว  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ 77kaoded, แนวหน้า 
   -เชียงราย ปล่อยผู้กักตัว Local Quarantine ที่เดินทางกลับจากประเทศเมียนมาร์ เพิ่มอีก 19 คน กลับภูมิล าเนา 
ประเด็นผลกระทบ 
1.ปลดรายชื่อประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตราย 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, innnews, กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงการยกเลิกการประกาศให้ประเทศจีนและเกาหลีใต้เป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่
เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า ยังไม่มีการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว โดยมาตรการควบคุมการเข้าประ เทศยังเป็น
เหมือนเดิมตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, คมชดัลึก, innnews, ส านักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์ 
   -นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวถึงกรณีเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจ าประเทศไทย ขอให้ปลดเกาหลีออกจากประเทศเขตโรคติดต่ออันตราย 
ว่า ไม่ใช่อ านาจ ศบค. แต่เป็นอ านาจของรมว.สธ. ตามพ.ร.บ.โรคติดต่ออันตราย  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(มติชน, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, 
ส านักข่าวไทย, thebangkokinsight, kapok, newtv.) 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิกประเทศเกาหลีใต้ และประเทศจีน รวมถึงเขต
บริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า ออกจากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคโควิด 19 มีผลบังคับใช้หลังลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์(ไทยรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, thaiPBS, nationweekend, 77kaoded, ประชาชาติธุรกิจ, 
thestandard, สปริงนิวส์) 
   -ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักร "เกาหลี-จีน-มาเก๊า-ฮ่องกง" เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย 
มีผลตั้งแต่ 16 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ฐานเศรษฐกิจ 
   -พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผอ.กองระบาดวิทยา เปิดเผยเหตุผลการยกเลิก 4 ประเทศ ออกจากประเทศเสี่ยงโควิด 19 ว่า ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มควบคุม
สถานการณ์การระบาดได้ในระดับหนึ่ง และเพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โดย
เกณฑ์ในการยกเลิกประกาศ 1.เป็นท้องที่ท่ีพบผู้ติดเชื้อที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศไม่เกิน 20 ราย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันที่ผ่านมา ซึ่งบ่งบอก
ถึงการควบคุมการระบาด ของประเทศนั้นๆ ได้ และ 2.เป็นท้องที่ที่มีความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส าหรับประเทศจีน ตั้งแต่ 23 เม.ย. 
เป็นต้นมา มีการรายงานผู้ปุวยรายใหม่น้อยกว่า 12 รายต่อวัน ยกเว้น 29 เม.ย. ที่พบผู้ปุวยที่ติดเช้ือจากต่างประเทศ 21 ราย ในประเทศ  1 ราย  
ประเทศเกาหลีใต้ ตั้งแต่ 20 เม.ย. เป็นต้นมา มีผู้ปุวยน้อยกว่า 14 รายต่อวัน เพิ่งมามีเหตุการณ์ระบาดกรณีสถานบันเทิงย่านอิแทวอน โดยมีผู้ปุวย 20-
30 กว่ารายต่อวัน อันเนื่องมาจากการค้นหาผู้ปุวยเพิ่มเติม ส่วนมาเก๊า ไม่พบผู้ปุวยรายใหม่ตั้งแต่ 9 เม.ย. เป็นต้นมา และฮ่องกง  มีผู้ปุวยรายใหม่น้อย
กว่า 5 รายต่อวัน ตั้งแต่ 12 เม.ย ส่วนพม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ยังไม่ประกาศยกเลิก เนื่องจากด่านพรมแดนทางบกยังมีการเดิน
ทางเข้า-ออกเป็นประจ า ถึงแม้บางประเทศไม่มีผู้ปุวยรายใหม่ แต่ยังมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเช้ือได้  อย่างไรก็ตาม ประกาศดังกล่าวไม่ส่งผลให้
การเดินทางเข้า-ออก ประเทศไทยไม่มีการควบคุม เนื่องจากช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศยังถูกก ากับด้วยมาตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และยังไม่มี
สายการบินที่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งคนระหว่างประเทศดังกล่าว จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากรมควบคุมโรคยังคงด าเนินการตามมาตรการปูองกันควบคุม
โรคอย่างเข้มข้น 
2.การคลายล็อกมาตรการระยะ2 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์(คมชัดลึก, ข่าวสด, ไทยรัฐ มติชน, ผู้จัดการ, 
เดลินิวส์, แนวหน้า, ไอเอ็นเอ็น, ส านักข่าวไทย, nationtv., Newtv., Thebangkokinsight, sanook) 
   -พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธานการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณารายละเอียดและการคลายล็อกมาตรการต่างๆ โดยปลัด สธ.ได้
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบฉากทัศน์หลากหลายรูปแบบ การผ่อนปรนต้องยอมรับว่าจะมีคนไข้เพิ่มขึ้น 2 หลัก เตียงไอซียูอาจจะต้องเพิ่มขึ้น  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์
, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, ส านักข่าวอิศรา, 
siamsport , innnews, newtv, sanook, mthai, bbc, acnews js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, thestandard, 
bangkokbiznews, workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat, kapook) ทีวีทุกช่อง 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า ที่ประชุมศบค.มีมติให้เลื่อนระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหะสถานเป็น 23.00 - 04.00 น. แต่ยังคง
มาตรการงดการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ทั้งทางบก ทางน้ าและทางอากาศเหมือนเดิม เช่นเดียวกับการเดินทางข้ามจังหวัด ขณะที่กิจการและ
กิจกรรมที่มีการผ่อนปรนเพิ่มเติม ด้านเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิต ที่จะเปิดวันที่ 17 พ.ค. เป็นต้นไป ได้แก่ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และ 
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community mall โดยให้เปิดในส่วนของสินค้าอุปโภค ร้านขายปลีก ธุรกิจคอมพิวเตอร์ หนังสือ เครื่องใช้ไฟฟูา เครื่องนอน วัสดุก่อสร้าง วัสดุ
ส านักงาน เครื่องครัว อุปกรณ์จ าเป็นภายในครัวเรือน ต้นไม้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์กีฬา เครื่องประดับ บริการอินเทอร์เน็ต ซักอบรีด ประดับ
ยนต์ ล้างรถยนต์ ธุรกิจบัตรเครดิต สินเช่ือส่วนบุคคล ประกันภัย คลินิกเวชกรรม ร้านเสริมสวยแต่งผมส าหรับบุรุษหรือสตรี ร้านอาหาร ภัตตาคาร ศูนย์
อาหาร ส่วนคลินิกเสริมความงาม ให้เปิดได้เฉพาะเรือน-ร่าง ผิวพรรณ ฟิตเนสให้เปิดเฉพาะส่วนฟรีเวท หรือไม่มีการออกก าลังกายเเบบรวมกลุ่ม เเละ
ห้ามใช้เครื่องลู่วิ่ง จักรยานปั่น เครื่องปั่นด้วยเท้าหรือเครื่องออกก าลังอื่น ๆ เนื่องจากยังมีการสัมผัส การจับ หากไม่มีการท าคว ามสะอาดเพียงพอ 
รวมถึงสระว่ายน้ ากลางเเจ้งเเละในร่ม เเต่ให้จ ากัดผู้ใช้บริการตามเลนของการว่าย ความกว้างของเลนไม่น้อยกว่า 7 ฟุต เเละจ ากัดเวลาไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 
ส่วนกองถ่ายภาพยนตร์และละคร ต้องไม่เกิน 50 คน    ส่วนที่ยังปิดต่อไป คือ โรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ สวนสนุก สวนสัตว์ สวนน้ า ตู้เกม 
สนามมวย โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ สวนน้ าบึงธรรมชาติ กีฬาทางน้ า สถานเสริมความงามลดน้ าหนัก สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วน
หนึ่งของร่างกาย กิจการอาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เเละกิจการอาบ อบ นวด นวดเสริมความงาม นวดตัว  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า 
   -นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุม ศบค. อนุมัติให้ผ่อนปรนการถ่ายท าภาพยนตร์ ละคร และรายการโทรทัศน์ โดย
นักแสดงและทีมงานฝุายต่างๆ รวมแล้วไม่เกิน 50 คน ต้องลงทะเบียนคนในกองถ่ายและมีมาตรการปูองกันทางสาธารณสุข การถ่ายท าที่ต้องสัมผัส
ใกล้ชิดขอให้งดเว้น โดยให้ใช้เทคนิคพิเศษแทน ส าหรับห้างสรรพสินค้า ให้เปิดได้ตั้งแต่ 10.00-20.00 น. ไม่จ ากัดจ านวนผู้เข้าไปในห้าง แต่ก าหนดให้ผู้ที่
จะเข้าห้างหรือร้านต่างๆ ในห้าง ต้องลงทะเบียนก่อนเข้า และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ส าหรับแอพพลิเคช่ัน "ไทยชนะ" ที่ให้ประชาชน
ลงทะเบียนก่อนเข้าห้างหรือร้านค้าในห้าง คาดว่าจะเปิดตัวใช้งานได้ในวันที่ 16 พ.ค.นี้ นอกจากนี้ สธ.และ กทม. ได้รายงานผลประเมินกิจการที่ได้รับ
การผ่อนปรน ระยะที่ 1 พบว่า มีกิจการร้านค้ากว่า 70% ปฏิบัติตามข้อก าหนดของ ศบค. อีกกว่า 20% ต้องปรับปรุง ซึ่งมีทั้งร้านอาหารบุฟเฟุต์และ
ร้านอาหารขนาดเล็กท่ียังเว้นระยะห่างไม่พอหรือไม่มีฉากกั้น ซึ่งร้านท่ีฝุาฝืนหรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้ว่าฯ สามารถสั่งปิดร้านได้ทันที โดยอีก 14 
วันจากนีห้ลังประเมินพบว่าสถานการณ์เบาลง จะผ่อนปรนระยะที่ 3 และถ้าดีขึ้นเรื่อยๆ จะเข้าสู่ภาวะปกติในระยะที่ 4 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, มติชน, สปริงนิวส์, จส.100) 
   -เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 7 มีเนื้อหาสรุปตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่  
2 โดยเพิ่มเติมให้ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ผู้ว่าฯ กทม. พิจารณาการผ่อนผันใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเฉพาะที่ด าเนินการในลักษณะ
ของการให้ความช่วยเหลือ หรือเพื่อท ากิจการอันเป็นประโยชน์สาธารณสุข รวมถึงการผ่อนคลายให้ด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกของประชาชนและการขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่างภายใต้การด าเนินการตามมาตรการปูองกันโรค ตั้งแต่วันท่ี 17 พ.ค. เป็นต้นไป  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, nationweekend 
   -ผบ.ตร. สั่งทุกหน่วยเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าท่ี หลังผ่อนปรนคลายล็อกระยะ 2 เปิดห้าง คาดว่าจะมีประชาชนไปใช้บริการเป็นจ านวนมาก 
3.คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
   -ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีเที่ยวบินพิเศษน าคนไทยในต่างประเทศเดินทางกลับ ได้แก่ จากบาห์เรน 240 คน น าไปกักตัวที่โรงแรมบางกอกพาเลส 
ย่านมักกะสัน แรงงานไทยในแอลจีเรีย และนักท่องเที่ยวกับแรงงานไทยในโมร็อกโก รวม 38 คน กักตัวท่ีโรงแรมบางกอกพาเลส ย่านมักกะสัน และคน
ไทยที่ตกค้างในสิงคโปร์ 120 คน พบมีไข้ 7 คน น าส่งรพ. ที่เหลือน าไปกักตัวที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถ.ราชด าเนิน โรงแรมเมอเวนพิค ถ.วิทยุ และ
โรงแรมคิวว์ สุขุมวิท 79 
4.ตรวจคลินิกฝ่าฝืนเสริมจมูก 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ newtv. 
   -นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยกรณีมีหญิงสาวร้องเรียนได้รับความเสียหายจากการศัลยกรรมเสริมจมูก ที่
คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งย่านวิภาวดีรังสิต จากการตรวจสอบพบว่าได้รับอนุญาตถูกต้อง แต่ให้บริการช่วงพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงส่งเรื่อง ให้ผู้ว่าฯ กทม.
ด าเนินการเอาผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไป 
5.เยียวยาหมอนวด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ 
   -นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า การเยียวยาหมอนวดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ได้ส่งช่ือไปยังก.การคลัง 
พร้อมให้ค าแนะน าในการเขียนค าอุทธรณ์แล้ว ทั้งนี้ มีการจัดประชุมกับผู้ประกอบกิจการนวด เห็นว่ามีหัตถการบางอย่าง เช่น นวดเท้า นวดประคบ 
สครับขา ท่ีไม่ใช่การท าเหนือบริเวณคอข้ึนไป ถือว่ามีความเสี่ยงต่ า จึงจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยของสถานที่และการให้บริการ 
เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะท างานพิจารณาเรื่องการผ่อนคลายมาตรการ โดยหมอนวดที่ขึ้นทะเบียนขณะนี้มีประมาณ 1 แสนราย ส่วนร้านนวดเพื่อสุขภาพ 
สปา นวดเสริมความงาม ที่ข้ึนทะเบียนมีทั้งหมด 10,931 แห่งทั่วประเทศ 
6.วัคซีนวัณโรคไม่มีผลป้องกันโควิด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ 
   -ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า จาก
การศึกษาท่ีอิสราเอล ซึ่งให้วัคซีน BCG ในเด็กแรกเกิดจนถึงปี 1982 พบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีน BCG ติดเชื้อโควิด 19 11.7% ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน BCG ติดเช้ือ
โควิด-19 10.4% และมีความรุนแรงเสียชีวิตกลุ่มละ 1 คน ซึ่งลบล้างความเชื่อว่าการให้วัคซีน BCG เมื่อแรกเกิดมีผลในการปูองกันโควิด-19 
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    ด้าน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุว่า คนที่เคยได้รับวัคซีน BCG ไม่ได้มีความ
เสี่ยงในการติดเชื้อน้อยกว่าคนท่ีไม่ได้รับ การที่โรคไม่ระบาดรุนแรงในประเทศไทย อาจจะอธิบายได้จากระบบสาธารณสุขและการควบคุมดี รวมทั้งวินัย
ของคนไทย  
7.อาการรุนแรงในเด็ก 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ไทยโพสต์ 
    -รอยเตอร์ รายงานว่า แพทย์ของอิตาลี รวมถึงฝรั่งเศส ตรวจพบโรคหายากที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบในเด็กเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับในสหรัฐ อังกฤษ
และสเปน ซึ่งอาจเช่ือมโยงกับโควิด 19 โดยกลุ่มอาการมีตั้งแต่ อาการช็อกจากภาวะพิษ, อาการแบบเดียวกับโรคคาวาซากิ ทั้งมีไข้, ผื่นแดง, ต่อมต่างๆ 
บวม และเกิดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ ท าให้เกิดความวิตกว่า โรคโควิด 19 ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงต่อเด็กๆ มากกว่าท่ีคิด ซึ่งบางกรณีก่อภาวะภูมิ
ต้านตนเองถึงขั้นเสียชีวิต โดยมีผู้ปุวยเด็กเสียชีวิตแล้ว 3 รายที่นิวยอร์ก และมีเด็กปุวยหลายคนในยุโรป ล่าสุดฝรั่งเศสมีเด็กเสียชีวิตแล้ว 
8.ความคืบหน้าวัคซีน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน 
   -ทีมวิจัยร่วมระหว่างสหรัฐฯ และอังกฤษ เผยแพร่รายงานผลการทดลองวัคซีนที่คิดค้นโดย ม.ออกซ์ ฟอร์ด ระบุว่า ได้ผลดีในการปูองกันไม่ให้
สัตว์ทดลองติดเชื้อโควิด 19 โดยทดลองในลิง 6 ตัว พบว่าเมื่อลิงทดลองได้รับวัคซีนเข็มเดียว พัฒนาภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ในเวลาเพียง 14 วันในลิงบางตัว 
แต่ถ้าถึง 28 วัน ลิงทุกตัวที่ได้รับวัคซีนจะมีภูมิคุ้มกัน ขณะที ่นายพอล ฮัดสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.ซาโนฟี ท่ีพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ให้สัมภาษณ์
ว่า สหรัฐฯ มีสิทธิที่จะได้รับวัคซีนในสัดส่วนท่ีมากที่สุด เพราะรัฐบาลสหรัฐฯ ยินดีร่วมลงทุนเพื่อการนี้ ส่งผลให้ นายเอ็มมานูแอล มาครง ประธานาธิบดี
ฝรั่งเศส แสดงความไม่เห็นด้วย เพราะทุกประเทศในโลกควรได้รับโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงวัคซีน 
สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ผู้จัดการ 
   -นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบหน้ากากอนามัย 70,000 ช้ิน แอลกอฮอลล์ 20,000 ขวด และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
900 ช้ิน จาก บมจ.เอเจ แอดวานซ์เทคโนโลยี และกลุ่มนักธุรกิจไทย-จีน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากโรคโควิด 19 โดยจะน าสิ่งของ
เหล่านี้มอบให้กับ สธ. เพื่อกระจายให้กับอสม.ต่อไป 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์ 
   -ม.มหิดล สร้างหุ่นยนต์ Wastie ส าหรับเก็บขยะติดเช้ือในรพ.และรพ.สนาม และหุ่นยนต์ Foodie ส าหรับส่งอาหาร-ยาในหอผู้ปุวย โดยใช้
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีอัตโนมัติ AGV (Automated Guide Vehicle) เพื่อรองรับงานหนักและงานเสี่ยงอันตรายในระบบการท างานขนส่งในรพ. ช่วย
ลดความเสี่ยงในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ และลดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด เช่น หน้ากาก N95 และ ชุด PPE  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์ 
   -สถาบันพระปกเกล้า เผยผลส ารวจประชาชนต่อการท างานของรัฐบาลในการแก้ ปัญหาโควิด 19 พบร้อยละ 64.9 พึงพอใจ เช่ือมั่นให้แพทย์-
ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้น า และยังไม่ต้องการให้ยกเลิกเคอร์ฟิว 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(คมชัดลึก, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, kapook) 
   -นายกฯ ในฐานะ ผอ.ศบค. แต่งตั้ง พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นผู้ช่วยโฆษก ศบค. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยพญ.พรรณ
ประภา นอกจากเป็นที่ปรึกษา รมว.สธ. ยังเป็นถึงอดีตนางสาวไทยปี 2551 ด้วย 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.แนวหน้า(ภาพข่าว) เว็บไซต์สยามรัฐ 
   -พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ รับมอบเสื้อสูทซาฟารีสีขาว ตรากระทรวงสาธารณสุข จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. หลัง
การประชุม ศบค.  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน 
   -นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยกรณีเจ้าหน้าที่ของส านักงานรายหนึ่งมีอาการปุวยคล้ายคลึงกับโรคโควิด-19 
ว่า เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวได้เข้ารับการตรวจหาเช้ือท่ีรพ.จุฬาภรณ์แล้ว ไม่พบการติดเช้ือ แต่ให้กักตัวเองในบ้าน 14 วัน เพื่อสังเกตอาการต่อไป และปิดพื้นที่
ท าความสะอาด พร้อมฉีดพ่นฆ่าเช้ือโรคบริเวณส านักงานผู้ตรวจฯ ท้ังช้ัน 5 และช้ัน 9 และจะเปิดท าการตามปกติในวันที่ 18 พ.ค.  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์sanook, kapok, ส านักข่าวไทย 
    -หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปเหตุการณใ์นร้านเซเว่นฯ ไม่ทราบสาขา ที่พนักงานฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่หน้าลกูค้า แทนท่ีจะฉีดใส่มือ ล่าสุดเฟ
ซบุ๊ก CPALL ได้โพสต์ขออภัยต่อเหตุการณ์เกิดขึ้น และเน้นย้ าไปยังทุกร้านสาขาให้ทบทวนและปฏิบัติตามข้อก าหนดของการให้บริการอย่างระมัดระวัง 
Fake news 
สื่อที่น าเสนอ : จส.100 
   -ตามที่มีการโพสต์ข้อความเรื่องสูตรน้ าขิงผสมน้ ากระชาย แก้โควิด 19 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ 
พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีงานวิจัยหรือหลักฐานท่ีบ่งช้ีเกี่ยวกับน้ าขิงและน้ ากระชายว่าสามารถแก้โรคโควิด 19 ได้ 
สถานการณ์ในต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ส านักข่าวอินโฟเควสท์
, ส านักข่าวอิศรา, thaiquote, sanook, ส านักข่าวไทย, ผจก.ออนไลน์, มติชน, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, mcot, xinhuathai, tnnthailand, ศูนย์ข่าว
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แปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, จส.100, newtv., nationtv.) 
    -WHO เตือนว่า ไวรัสนี้อาจไม่มีวันหายขาดไปจากโลก และชาวโลกต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแบบเดียวกับไวรัสเอชไอวี 
    -ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต สหประชาชาติ เตือนว่า ขณะนี้โลกก าลังใกล้จะเผชิญกับวิกฤติด้านสุขภาพจิต จากการต้องเผชิญกับการเสียชีวิตและ
การเจ็บปุวย รวมถึงถูกบังคับให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ท่ามกลางความยากจนและความเครียด จากการแพร่ระบาดโควิด 19 ด้าน ผอ.แผนกสุขภาพจิต 
องค์การอนามัยโลก ช้ีว่า การที่ผู้คนถูกแยกตัวอย่างโดดเดี่ยว มีความหวาดกลัว เผชิญกับความไม่แน่นอน รวมถึงความวุ่นวายทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัย
ซึ่งน าไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพจิต 
    -องค์การสหประชาชาติ ระบุว่า ในช่วง 6 เดือนต่อจากนี้ ผลกระทบจากโรคโควิด 19 อาจท าให้เด็กทั่วโลกเสียชีวิตถึงวันละ 6,000 คน และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงดูบุตรและสุขภาพอนามัยของเด็ก เช่น การวางแผนครอบครัว การคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอด 
รวมถึงวัคซีนต่าง ๆ จะน าไปสู่การเสียชีวิตของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ขวบ กว่า 1.2 ล้านคนท่ัวโลก 
     -สหภาพยุโรป เผยแผนปฏิบัติการเพื่อเปิดพรมแดนภายในกลุ่มอีกครั้งรับเทศกาลท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อน โดยเปิดเส้นทาง คมนาคมทั้งทางบก ทาง
อากาศและทางเรือ หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค โควิด 19 เริ่มบรรเทา  
     -ผู้น าโลก เรียกร้องให้ทุกประเทศสามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ได้อย่างเสรี ขณะที่องค์การยาแห่งสหภาพยุโรประบุว่า อาจต้องรออย่างน้อย 1 ปี
กว่าจะมีวัคซีนพร้อมใช้ 
    -อังกฤษ ยอมรับว่า คนชราในบ้านพักคนชรา 12,526 คน เสียชีวิตเพราะโรคโควิด-19 
   -เกาหลีใต้  จีน และญี่ปุ่น จะประชุมร่วมกันทางวิดีโอ เพื่อหารือเรื่องการร่วมกันต้านโรคโควิด 19 นับเป็นการประชุมครั้งแรกระหว่างผู้น าด้านการ
สาธารณสุขของทั้ง 3 ประเทศ 
   -เกาหลีใต้ พบผู้ติดเช้ือเพิ่มอีก 27 ราย ผู้ติดเช้ือรวม 11,018 ราย ผู้ติดเช้ือรายใหม่ประมาณ 30 รายต่อวัน ติดต่อกันเป็นวันที่ 6 หลังพบกลุ่มผู้ติด
เชื้อจากคลับและบาร์ในย่านอิแทวอน 
    -จีน ไม่พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ครบ 1 เดือนเต็ม เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ส่วนผู้ติดเช้ือรายใหม่มี 4 คน ด้านเจ้าหน้าที่ในอู่ฮั่น ประกาศตรวจหาไวรัสใน
ประชากรทั้ง 11 ล้านคน นับแต่เดือน เม.ย. ตรวจร่างกายประชาชนแล้ว 3 ล้านคน 
     -รัสเซีย รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ติดเช้ือไวรัสโควิด 19 อีกราย ขณะที่ผู้ติดเช้ือในประเทศเพิ่มขึ้นสูงกว่า 250,000 ราย อยู่อันดับ 3 ของโลก ผู้เสียชีวิต
ราว 2,200 ราย   
     -อินโดนีเซีย ออกแถลงการณ์ว่า ผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มมากกว่า 1,000 คน ถือเป็นประเทศซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนผู้
ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 16,006 คน สูงสุดเป็นอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากสิงคโปร์ 
     -บังกลาเทศ พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย บริเวณค่ายผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา 
     -เม็กซิโก พยาบาลหลายสิบคนรวมตัวปิดกั้นถนนในกรุงเม็กซิโก ซิตี้ เรียกร้องรัฐบาลเร่งจัดหาอุปกรณ์ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด  19 
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์     
     -กรีซ เตรียมเปิดชายหาด พร้อมมาตรการต้านโควิด-19 
     -เวียดนาม พบผู้ปุวยใหม่ 24 ราย ทั้งหมดเป็นชาวเวียดนามที่กลับมาจากรัสเซีย และระดมทีมแพทย์ช่วยชีวิตนักบินอังกฤษ หวั่นเป็นผู้เสียชีวิตราย
แรกของประเทศ 
    -สิงคโปร์ พบผู้ปุวยใหม่รายวันมากถึง 752 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอย่างน้อย 26,098 คน โดยผู้ติดเชื้อใหม่ 1 คน ติดเชื้อจากผู้ปุวยเป็นกลุ่มก้อน 
    -สเปน จัดพิธียืนสงบนิ่ง 2 นาที ไว้อาลัยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่ีเสียชีวิต 48 ราย และยังมีอีก 50,088 คน ติดโรคโควิด 19  ขณะที่ผู้คนยังรวมตัวกัน
ชุมนุมในกรุงมาดริด ประท้วงแสดงความไม่พอใจมาตรการล็อกดาวน์ และการแก้ปัญหาของรัฐบาล พร้อมทั้งเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก         
     -คาซัคสถาน  ตรวจพบผู้ติดเช้ือท่ีบ่อน้ ามันใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศเพิ่มขึ้น 401 คน 
     -เปรู พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4,298 ราย ภายใน 24 ช่ัวโมง ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 80,604 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2,267 ราย 
    -ภูฏาน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย ท้ังหมดเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากตะวันออกกลาง รวมสะสม 19 ราย 
    -สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 4,444,670 ราย เสียชีวิต 302,493 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเช้ือเกิน 1 แสนราย ได้แก่ สหรัฐฯ 1,417,889 ราย รัสเซีย 
252,245 ราย สหราชอาณาจักร 234,441 ราย สเปน 229,540 ราย อิตาลี 223,096 ราย บราซิล 203,165 ราย ฝรั่งเศส 178,994 ราย เยอรมนี 
174,478 ราย ตุรกี 144,749 ราย และอิหร่าน 114,533 ราย ส่วนของอาเซียน ประเทศที่ยังวิกฤต ได้แก่ สิงคโปร์ ผู้ติดเช้ือ 26,098 ราย เสียชีวิต 21 
ราย อินโดนีเซีย ผู้ปุวยสะสม 16,006 ราย ผู้ติดเช้ือใหม่รายวัน 568 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย เสียชีวิต 1,043 ราย ฟิลิปปินส์ ผู้ติดเช้ือ 11,876 ราย 
เสียชีวิต 790 ราย และมาเลเซีย ผู้ติดเชื้อ 6,819 ราย เสียชีวิต 112 ราย 
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
สื่อน าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, thaiPBS, thestandard, ส านักข่าวไทย 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานในพิธีมอบวัคซีนปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ส าหรับบุคลากรการแพทย์ 5,000 โด๊ส ที่รพ.
จุฬาลงกรณ์ พร้อมรับฟังการด าเนินงานปูองกันโรคติดเช้ือของรพ. ความคืบหน้าการวิจัยวัคซีนปูองกัน COVID-19 การวิจัยการใช้พลาสมาในผู้ปุวย 
COVID-19 และเยี่ยมชมจุดบริการฉีดวัคซีนปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัดหาวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์เพื่อฉีดให้กับบุคลากรทาง
การแพทย์ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญในการดูแลสุขภาพประชาชน และมีความเสี่ยงท่ีจะติดเช้ือไข้หวัดใหญ่ในขณะปฏิบัติงานได้ทุกสายพันธุ์ ซึ่ง
หากบุคลากรเจ็บปุวยจะเกิดผลกระทบกับการให้บริการ โดยเฉพาะในสถานการณ์โรค COVID-19  
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ลักลอบซื้อขายยาเสพติดออนไลน์ 
สื่อน าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ส านักข่าวไทย 
   -อย. บช.ปส. เปิดผลงานปฏิบัติการสยบไพรี 63/10 ตรวจค้น 50 จุดทั่วประเทศ กวาดล้างขบวนการลักลอบขาย โฆษณายาเสพติดให้โทษ วัตถุออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางสื่อออนไลน์ ติดตามผู้กระท าผิดมาตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2562 ถึงปัจจุบัน สามารถจับกุม
ผู้กระท าความผิดและพบของกลางมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท โดยจากการติดตามพบกลุ่มไลน์ลักลอบซื้อขายยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท ยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งในแต่ละกลุ่มมีสมาชิกไม่ต่ ากว่า 300 คน และยังพบความเชื่อมโยงกับร้านขายยา “ร้านยาหวานขม” 
พบว่ากลุ่มไลน์นี้มีพฤติการณล์ักลอบซื้อขายยาเสพติดทางสังคมออนไลน์ ส่งมอบยาเสพติดผ่านทางไปรษณีย์หรือระบบโลจิสติกส์ และโอนเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มีความผิดตาม พรบ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พรบ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 พรบ. ยา พ.ศ. 2510 และ 
พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522 
เตือนความเสี่ยงฟ้าผ่า 
สื่อน าเสนอ : ไทยรัฐ 
   -นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟูาคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งฟูาผ่า ประชาชนต้อง
ปูองกันตนเอง โดยขณะเกิดฝนฟูาคะนองให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในท่ีโล่ง หากเลี่ยงไม่ได้ ต้องไม่อยู่ใกล้ที่สูง เช่น ต้นไม้สูง เสาโทรศัพท์ เสาไฟฟูา ถอดวัตถุ
หรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกจากร่างกาย ถ้าหากหลบอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างจากต้นไม้ใหญ่ ตึกสูง เสาไฟฟูา หรือปูายโฆษณาขนาดใหญ่ ดับ
เครื่องยนต์ ปิดกระจก และอย่าสัมผัสกับส่วนใดส่วนหนึ่งของรถที่เป็นโลหะ เมื่ออยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างทุกบาน และอยู่ห่างจากผนังอาคาร
ประตูและหน้าต่าง ถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูาออกให้หมด หากพบผู้ที่ถูกฟูาผ่า ให้สังเกตบริเวณที่เกิดเหตุว่ายังมีความเสี่ยงต่อการถูกฟูาผ่าหรือไม่ 
ถ้ามีให้เคลื่อนย้ายผู้ถูกฟูาผ่าไปยังต าแหน่งที่ปลอดภัย และรีบแจ้งสายด่วน 1669  
โรคท่ีมากับอากาศร้อน 
สื่อน าเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ส่องโรคไขสุขภาพ 
   -นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กลุ่มอาชีพท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากความร้อน ได้แก่ คนท างานในโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่มีแหล่งก าเนิดความร้อนจากเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตที่มีความร้อน ท าให้เกิดอาการปุ วย อาทิ ตะคริวจากความร้อน อาการเหนื่อยล้าจาก
ความร้อน เป็นลมจากความร้อน มีอาการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาท ชักหมดสติ และอาจเสียชีวิต  ควรปฏิบัติดังนี้ 1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
อันตรายของความร้อนที่อาจท าให้เกิดการเจ็บปุวย และการปูองกันอันตรายจากความร้อน 2.จัดให้ มีน้ าเย็น และกระตุ้นให้คนงานดื่มน้ าบ่อยๆ ใน
ระหว่างท างานที่มีอากาศร้อน อย่างน้อยครั้งละ 1 แก้วทุก 20 นาที 3.จัดให้มีช่วงเวลาพักบ่อยกว่าการท างานในสภาพปกติ และบริเวณที่พัก มีสภาพ
อากาศไม่ร้อน 4.สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี 5.จัดหาอุปกรณ์ปูองกัน ความร้อนไม่ให้สัมผัสคนงานโดยตรง 6.หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
หรือกาเฟอีน 
ข่าวปลอม ผักบุ้งจีนผสมน้ าผ้ึงรักษาต่อมลูกหมากโต 
สื่อน าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการ, จส.100 
   -ตามที่มีการโพสต์ข้อความเรื่องผักบุ้งจีนผสมน้ าผึ้ง ช่วยรักษาต่อมลูกหมากโตได้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผน
ไทยฯ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีงานวิจัยรองรับ และตามภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยและสรรพคุณตามต ารายาไทย ผักบุ้งจีนช่วยในการขับ
ปัสสาวะให้ดีขึ้นเท่านั้น 

 


