
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มาตรการของ สธ. 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ขําวสด, ผู๎จัดการ, บ๎านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, ส านักขําวไทย, กรมประชาสัมพันธ์ 
   -ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยภายหลังรับมอบคูปองสํวนลดราคาสินค๎าอาหาร 1,050,000 ฉบับ จากบ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จก. (มหาชน) 
ที่จะมอบให๎กับอสม.ทั่วประเทศ วํา ตั้งแตํเดือนมี .ค.ที่ผํานมา อสม.ได๎ชํวยติดตามเคาะประตูบ๎านให๎ความรู๎ประชาชนในการป้องกันโรคกวํา 13 ล๎าน
หลังคาเรือน ติดตามเฝ้าระวังกลุํมเสี่ยงกวํา 9 แสนคน เพื่อน าเข๎าสูํระบบรักษารวดเร็ว สํงผลให๎ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคโควิด-19 ได๎ผลเป็นที่นํา
พอใจ ผู๎ป่วยลดลง จนได๎รับความช่ืนชมในระดับนานาชาติ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ขําวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผู๎จัดการ, มติชน, จส.100, ศูนย์ขําวแปซิฟิก, workpointnews, 
thaiPBS) 
   -นพ.ขจรศักดิ์ แก๎วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กลําววํา รัฐบาลมี State Quarantine 23 แหํง และ Local Quarantine ใน 12 เขตสุขภาพ 
รองรับได๎ 13,491 คน ข๎อมูล ณ วันที่ 6 พ.ค. 2563 รับผู๎เดินทางจากตํางประเทศไว๎สังเกตอาการประมาณ 10,000 คน พบผู๎ติดเช้ือ 87 คน แยกเป็น 
State Quarantine 21 คน และ Local Quarantine 66 คน สํวนใหญํเดินทางมาจากอินโดนีเซีย รองลงมาคือ สหรัฐฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
มาเลเซีย ซึ่งต๎องคงมาตรการกักกันผู๎เดินทางจากตํางประเทศทั้งหมดเพื่อลดการน าเช้ือเข๎าสูํประเทศ และต๎องเพิ่มมาตรการเชิงรุกค๎นหาผู๎ ติดเช้ือใน
ประเทศเพื่อน าเข๎าสูํการรักษา มีการป้องกันควบคุมโรคอยํางรวดเร็ว ลดการแพรํระบาดให๎อยูํในระดับท่ีระบบรองรับได ๎โดยขณะนี้รฐับาลได๎ผอํนปรนให๎
เปิดกิจการ/กิจกรรมบางประเภทที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิต จึงขอให๎เจ๎าของกิจการ ผู๎รับบริการ และประชาชน ยังคงเข๎มการปฏิบัติตามค าแนะน าอยําง
เครํงครัด สํวนผู๎เดินทางระหวํางจังหวัด มาตรการกักกันในท๎องที่ขึ้นอยูํกับประกาศของคกก.ควบคุมโรคติดตํอจังหวัดแตํละจังหวัด แตํกทม.ยังไมํมีการ
ประกาศให๎กักกันตัวเมื่อเข๎ามาในพื้นที่  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ผู๎จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไอเอ็นเอ็น, ประชาชาติ
ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, แนวหน๎า, ส านักขําวไทย, nationtv., Nationweekend, thebangkokinsight, newtv.) 
   -นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร๎อมด๎วย นพ.ขจรศักดิ์ แก๎วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนพ.เอนก มุํงอ๎อมกลาง ผอ.สปคม. 
แถลงขําววํา วันนีพ้บผู๎ป่วยใหมํ 4 ราย โดย 1 ราย เป็นผู๎ป่วยในกทม. ซึ่งคิดวํามีพื้นที่เสี่ยงตํอการระบาดอยูํ ดังนั้นในชํวงการผํอนปรนมาตรการตําง ๆ 
ของรัฐบาล สธ.ยังคงเข๎มข๎นมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพรํระบาดระลอก 2 ส าหรับกทม. สปคม.น าแอปพลิเคชัน clicknic มาใช๎ใน
การเฝ้าระวังเชิงรุกกลุํมประชาชนในหมูํบ๎านจัดสรรที่มีจ านวนมาก สามารถวิดีโอคอลปรึกษาอาการกับเจ๎าหน๎าที่ทางการแพทย์เพื่อคัดกรองอ าการ
เบื้องต๎น หากพบความเสี่ยงจะแนะน าเข๎าตรวจทางห๎องปฏิบัติการ นอกจากน้ี ได๎เรํงค๎นหาผู๎ป่วยเชิงรุก 4 กลุํมเสี่ยง คือ กลุํมสถานท่ีแออัด ได๎แกํ ชุมชน
แออัด วัด เรือนจ า / กลุํมหมูํบ๎านจัดสรร / กลุํมเจ๎าหน๎าที่ด๎านการแพทย์และสาธารณสุขในคลินิกอบอุํน / กลุํมผู๎เดินทางทุกระบบ ผู๎ ขับขี่รถแท็กซี่ 
ผู๎โดยสารสาธารณะ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน๎า 
   -นพ.เอนก มุํงอ๎อมกลาง ผอ.สปคม. เปิดเผยผลการค๎นเชิงรุกในพื้นที่กทม. ตั้งแตํ 15 เม.ย.-8 พ.ค. ค๎นหาได๎ 9,516 คน แบํงเป็นกลุํมเสี่ยงตามอาชีพ 
4,820 คน กลุํมสถานท่ีเสี่ยง 1,152 คน เชํน ในชุมชนคลองเตย เรือนจ า บุคลากรทางการแพทย์ หมูํบ๎านจัดสรร ซึ่งไมํพบผู๎ติดเช้ือ สํวนผู๎ที่เดินทางกลับ
จากตํางประเทศและเข๎ารับการกักตัว 8 แหํง 3,544 คน มีผู๎ติดเช้ือ 13 คน โดยการค๎นหาเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนคลองเตย พบผู๎เข๎าเกณฑ์สอบสวนโรค 
275 คน แตํไมํพบผู๎ติดเช้ือ สํวนการค๎นหาในหมูํบ๎านจัดสรร 3 หมูํบ๎าน พบผู๎เข๎าเกณฑ์สอบสวนโรคกวํา 300 คน ยังไมํพบผู๎ติดเช้ือเชํนกัน สะท๎อนวํา
การแพรํเช้ือลดลงจริง  กลุํมตํอไปที่จะตรวจเชิงรุก คือ กลุํมผู๎ป่วยติดเตียง เพื่อหาข๎อมูลเชิงลึกวํามีการน าเช้ือเข๎าไปติดคนในบ๎านหรือไมํ  และแม๎
สถานการณ์จะดีขึ้น แตํยังอาจเสี่ยงรับเชื้อจากคนท่ีจะเดินทางเข๎ามาในประเทศ จึงต๎องเข๎มงวดการเว๎นระยะหําง ใสํหน๎ากาก และล๎างมือ สํวนคนไทยที่
เดินทางกลับเข๎ามาในประเทศจะต๎องเข๎าสูํกระบวนการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ โดยไมํเสียคําใช๎จําย ยกเว๎นประสงค์กักตัวในโรงแรมที่ไมํได๎
อยูํในความดูแลของรัฐ สามารถออกคําใช๎จํายเองได๎ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
   -นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กลําวถึงความคืบหน๎าการศึกษาวิจัยการใช๎สารสกัดฟ้าทะลายโจร เพื่อป้องกันรักษาไวรัสโควิด-
19 วํา ที่ผํานมามีการขออนุญาตคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันบ าราศนราดูร ซึ่งเห็นวํามีความซับซ๎อน จึงให๎คณะกรรมการวิจัยในมนุษย์
ของกรมฯ พิจารณาด๎วย คาดวําสัปดาห์หน๎านําจะผํานคณะกรรมการวิจัยฯ ของสถาบันบ าราศนราดูร จากนั้นจะเริ่มวิจัยได๎ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ขําวสด 
   -นพ.ทินกร ช่ืนชม รอง นพ.สสจ.นครปฐม กลําววํา การประสานของสสจ.นครปฐม กับวัดไผํล๎อม ในการรับเผาศพท่ีติดเชื้อ โควิด-19 หลวงพี่น้ าฝน มี
ความเชื่อทางวิทยาศาสตร์และเข๎าใจเรื่องนี้ดี โดยศพท่ีน ามาด าเนินการครั้งนี้เป็นต๎นแบบใน จ.นครปฐม และเป็นโมเดลระดับประเทศ ซึ่งวัดไผํล๎อมคัด
กรองคนเข๎ามาที่วัด จัดที่นั่งในพิธีมีความหํางท่ีถูกต๎อง สํวนสถานท่ีมีการฆําเช้ืออยํางถูกต๎องและได๎มาตรฐานด๎านสาธารณสุข ขอให๎ทุกคนมั่นใจได๎ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
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   -นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ร๎อยเอ็ด กลําววํา องค์กรแพทย์ กลุํมงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุํมงานเทคนิคการแพทย์ และทีมชําง รพ.ร๎อยเอ็ด รํวมกัน
คิดและสร๎างตู๎เก็บสารคัดหลั่งสํงตรวจหาเช้ือไวรัสโควิด-19 มีต๎นทุนการผลิตเพียง 7 หมื่นบาท สามารถป้องกันอนุภาคเช้ือโรคเข๎าในตู๎และป้องกัน
เจ๎าหน๎าที่ขณะปฏิบัติงานได๎ รวมถึงสร๎างเตียงความดันลบป้องกันการแพรํระบาดระหวํางเคลื่อนย๎ายผู๎ป่วย ต๎นทุนการผลิตเพียง 7 หมื่นบาท มีระบบ
กรองอากาศที่ได๎มาตรฐาน และฆําเช้ือโรคกํอนปลํอยอากาศออกสูํสิ่งแวดล๎อม หากสั่งซื้อจากตํางประเทศราคาเครื่องละ 7 แสนบาท 
มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ 
สื่อที่น าเสนอ :นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ขาํวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกจิ, แนวหนา๎, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, คมชัด
ลึก, บ๎านเมือง, แนวหน๎า, สยามรฐั, ขําวสด, โพสต์ทูเดย์, ผจก.รายวัน, ศูนย์ขําวแปซิฟิก, กรุงเทพธุรกิจ,ประชาชาติธุรกจิ, mcot, innnews, thaipbs, 
mthai, js100, one31, newstv, sanook, thansetthakij, kapook, thebangkokinsight, workpointnews, thestandard, กรมประชาสัมพันธ์, 
มติชนสุดสัปดาห)์ ทีวีทุกชํอง 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 วันที่ 9 พ.ค. มีผู๎ป่วยรายใหมํ 4 ราย ผู๎ป่วยยืนยันรวม 3,004 ราย ผู๎ป่วยยืนยัน
รายใหมํประกอบด๎วย รายที่ 1 หญิงไทย อายุ 36 ปี ภูมิล าเนา กทม. เป็นผู๎สัมผัสผู๎ป่วยยืนยันกํอนหน๎าน้ี รายที่ 2 หญิงไทย อายุ 28 ปี เป็นพนักงานห๎าง
ใน จ.ภูเก็ต เดินทางกลับภูมิล าเนา จ.ปราจีนบุรี สํวนรายที่ 3 และ 4 เป็นหญิงไทย อายุ 41 และชายไทยอายุ 44 ปี มาจากการค๎นหาเชิงรุกใน จ.ยะลา 
มีประวัติสัมผัสผู๎ป่วยยืนยันท่ีเดินทางกลับมาจากมาเลเซีย สํวนผู๎หายป่วยแล๎ว 2,787 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 68 ปี ท าธุรกิจสํวนตัว
อยูํใน กทม. มีไข๎ ปวดกล๎ามเนื้อ วันที่ 19 มี.ค. รักษาที่รพ.แหํงหนึ่ง ตรวจพบเช้ือโควิด-19 วันที่ 22 มี.ค. จากนั้นมีภาวะแทรกซ๎อนติดเช้ือในกระแส
โลหิตและไตวาย เสียชีวิตวันท่ี 9 พ.ค. รวมเสียชีวิตสะสม 56 ราย ส าหรับผลปฏิบัติการด๎านความมั่นคง มีผู๎ออกนอกเคหสถาน 603 ราย ชุมนุมมั่วสุม 
58 ราย วันท่ี 8 พ.ค. ตรวจสอบกิจการและกิจกรรมที่ได๎รับการผํอนคลาย 16,024 แหํง ปฏิบัติตามมาตรการ 15,632 แหํง ไมํปฏิบัติตามมาตรการ 392 
แหํง คิดเป็น 2.45 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้รัฐบาลได๎เพิ่มมาตรการตรวจหาเช้ือโควิด-19 เชิงรุก ด าเนินการแล๎ว 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ตรวจ 3 ,581 ราย 
พบผู๎ติดเชื้อ 1 ราย ยะลา ตรวจ 3,277 ราย พบผู๎ติดเช้ือ 20 ราย ภูเก็ต ตรวจ 2,592 ราย พบผู๎ติดเช้ือ 26 ราย และกระบี่ ตรวจ 477 ราย พบผู๎ติดเช้ือ 
3 ราย รวมผู๎ที่ได๎รับการตรวจแล๎ว 7,993 ราย ติดเชื้อ 44 ราย คิดเป็นร๎อยละ 0.55  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ 
   -โฆษก ก.กลาโหม เผย ขณะนี้มีคนไทยท่ีเดินทางกลับจากตํางประเทศอยูํในมาตรการกักควบคุมโรคของรัฐ 3,382 ราย สํงกลับภูมิล าเนาแล๎ว 2,783 
ราย มีพระสงฆ์ที่อยูํในมาตรการกักควบคุมโรค 225 รูป ครบก าหนดทยอยเดินทางกลับไปจ าวัดตามภูมิล าเนาตั้งแตํวันนี้ และตั้งแตํ 9 - 13 พ.ค. 63 จะ
มีคนไทยทยอยเดินทางมาจากตํางประเทศอีกเกือบ 1,500 ราย  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน 
   -นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กลําวถึงการพิจารณาเหลื่อมเวลาท างานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ วํา ขณะนี้ก.พ.เป็นผู๎รวบรวมข๎อมูลรายละเอียด
ตํางๆ คาดวําจะออกมาในรูปแบบการขยายชํวงเวลาในการเหลื่อมเวลาท างาน ซึ่งท้ังหมดต๎องรอการเสนอจากก.พ. และต๎องดรูายละเอียดกํอนเสนอเข๎า
ที่ประชุม ครม.ตํอไป  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ ขําวสด สยามรัฐ 
   -ทอท. แจ๎งเตือนประชาชนที่จะเดินทางโดยเครื่องบินในประเทศชํวงโควิด-19 ตรวจสอบประกาศ-ค าสั่งของจังหวัดปลายทางทุกครั้ง เนื่องจากบาง
จังหวัดต๎องถูกกักตัว 14 วัน  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
   -พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ก าชับต ารวจลงพื้นที่ชํวยเหลือชาวบ๎านที่เดือดร๎อน โดยมอบเงินให๎ ผบก.ทุกจังหวัด จังหวัดละ 50,000 บาท 
รํวมมือผู๎มีจิตศรัทธาในจังหวัด จัดอาหารโรงทานให๎ผู๎ที่ได๎รับผลกระทบทุกพื้นที่ ให๎ทุกโรงพักหาจุดในพื้นที่แตํละอ าเภอท่ีมีความจ าเป็น ชุมชนที่หํางไกล
ความเจริญ ให๎ครอบคลุมทุกอ าเภอ จนถึง 31 พ.ค. 2563 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ขําวสด 
   -นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ สช. กลําวในการเสวนา 'ธรรมนูญสงฆ์ รวมพลังบวร สู๎วิกฤต โควิด-19' จัดโดย สช. รํวมกับฝ่ายสาธารณ
สงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ท่ีวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ วํา แม๎วําตอนน้ีสถานการณ์การระบาดของโรคนี้จะดีขึ้น และก าลังจะเข๎าสูํการผํอน
คลายมาตรการ แตํต๎องป้องกันเข๎ม ซึ่งคณะสงฆ์จะชํวยประชาชนได๎ เชํน การตั้งโรงทาน การให๎ก าลังใจ ไมํให๎เกิดความเครียด น าประชาชนในการ
เดินหน๎าก าหนดมาตรการรับมือผลกระทบเศรษฐกิจตํอไปได๎ โดยรวมพลัง บ๎าน วัด ราชการ หรือบวร สู๎วิกฤตโควิด  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ขําวสด, ไทยรัฐ 
   -สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ๎าอาวาสวัดยานนาวา รํวมกับนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจ าส านักนายกฯ สํงคณะ
พระภิกษุสงฆ์ 103 รูป ที่เดินทางกลับมาจากประเทศอินเดีย และเข๎าสูํกระบวนการกักตัวครบ 14 วัน กลับไปจ าวัดได๎ตามปกติ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ขําวสด, เว็บไซต์(ขําวสด, ไทยรัฐ, แนวหน๎า, บ๎านเมือง, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv., sanook) 
   -นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแกํน น าบุคลากรทางการแพทย์ มอบดอกกุหลาบเพื่อเป็นก าลังใจให๎กับผู๎ป่วยโควิด-19 รายที่ 5 และรายที่ 6 
ของ จ.ขอนแกํน ทีเ่ข๎ารักษาตัวชํวงกลางเดือนเม.ย. 2563 จนกระทั่งหายขาด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์แนวหน๎า, สยามรัฐ 
   -ตราด คุมเข๎มขาเข๎าเมือง ครอบครัวยายวัย 70 ปี 11 ชีวิต เหมารถตู๎กลับบ๎านหลังตกงาน ต๎องกักตัว 14 วัน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผู๎จัดการ, โพสต์ทูเดย์, บ๎านเมือง, แนวหน๎า, สยามรัฐ, 77kaoded, ไอเอ็นเอ็น 
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   -นครพนม พริตตี้สาวทีต่ิดเชื้อจากสถานบันเทิงในภูเก็ต และเป็นผู๎ป่วยรายที่ 2 จ.นครพนม รักษาหายขาด กลับบ๎านใน อ.ศรีสงคราม เรียบร๎อยแล๎ว  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ขําวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ผู๎จัดการ 
   -จ.ยะลา คนไทย 29 คน ที่เดินทางกลับจากมาเลเซียตั้งแตํ 18 เม.ย. กักตัวในศูนย์ จ.ยะลา ครบ 14 วันแล๎ว ได๎กลับบ๎าน  
ประเด็นที่มีผลกระทบ 
1.กรณีปลดจีนและเกาหลีใต้ออกจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์  
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กลําวถึงการยกเลิกการประกาศให๎ประเทศจีนและเกาหลีใต๎เป็นเขตติดโรคติดตํออันตราย วํา คาด
วําคณะกรรมการวิชาการจะเสนอรายงานสัปดาห์หน๎า อยํางไรก็ตาม ต๎องดูตามสถานการณ์การควบคุมโรคภายในประเทศนั้นๆ ด๎วย และขออยํากังวล
เรื่องการเดินทางเข๎าประเทศ เพราะวําจะมีมาตรการควบคุมอยู ํ
   นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ อธิบดีกรมควบคุมโรค กลําวถึงกรณีที่เกาหลีใต๎มีการระบาดในกลุํมผู๎เที่ยวผับยํานอิแทวอน อีกรอบ ท าให๎ต๎องมีการ
ทบทวนเรื่องการยกเลิกเป็นเขตติดโรคติดตํออันตรายหรือไมํ วํา ต๎องดูสถานการณ์รายวันตํอเนื่อง ถ๎ายังอยูํในเกณฑ์ที่ยกเลิกได๎ก็ยกเลิก และดูข๎อมูลอื่น
ประกอบ ซึ่งปกติสถานการณ์ผู๎ป่วยก็จะขึ้นอยูํกับพฤติกรรมของคนในประเทศ และมาตรการการควบคุมป้องกันโรคของประเทศนั้น  คณะกรรมการ
วิชาการได๎มอบฝ่ายเลขานุการติดตามสถานการณ์อยํางใกล๎ชิด 
2.การผ่อนปรนกิจการระยะ 2 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ขําวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน๎า) เว็บไซต์(มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ขําวสด, 
ผู๎จัดการ, บ๎านเมือง, แนวหน๎า, สยามรัฐ, kapok, businesstoday, one31, ส านักขําวไทย, ศูนย์ขําวแปซิฟิก, 77kaoded, thebangkokinsight, tnn, 
nationtv., Newtv.) 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ช้ีแจงวํา การผํอนคลายมาตรการระยะที่ 2 จะเริ่มวันที่ 8 – 12 พ.ค. เป็นชํวงการรับฟังความคิดเห็น และวันที่ 
13 พ.ค. จะประเมินผลในระยะที่ 1 โดยรวบรวมชุดข๎อมูล ซักซ๎อมท าความเข๎าใจ วันท่ี 14 – 15 พ.ค. จะยกรํางข๎อก าหนดที่จะน าไปสูํการผํอนคลายใน
ระยะที่ 2 และทดลองใช๎ด๎วยวิธีการ Sandbox คือ หากลุํมตัวอยํางเพื่อทดลองเปิดให๎บริการ เชํน ห๎างสรรพสินค๎า เพื่อสังเกตมาตรการที่ใช๎ภายใน
ห๎างสรรพสินค๎า รวมถึงการปฏิบัติตัวของประชาชนที่เข๎ามาใช๎บริการ เพื่อประเมินผลในวันที่  16 พ.ค. หากประสบความส าเร็จ วันที่ 17 พ.ค.จะ
ประกาศมาตรการผํอนคลายระยะ 2 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ขําวแปซิฟิก 
   -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร๎อมทางด๎านสาธารณสุข เพื่อผํอนปรนมาตรการจ ากัด
การประกอบกิจการ/จัดกิจกรรม ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีผู๎แทนจากหนํวยงานตํางๆ ประกอบด๎วย ก.มหาดไทย ก.การทํองเที่ยวฯ ก.วัฒนธรรม สสส. กทม. 
อป. หอการค๎าไทยและสภาหอการค๎าแหํงประเทศไทย สมาคม ผู๎ประกอบการที่เกี่ยวข๎อง 8 กลุํมกิจการ และผู๎แทนจากสธ. เพื่อรํวมกันพัฒนาเกณฑ์
ประเมินความพร๎อมของผู๎ประกอบการ รวบรวมข๎อคิดเห็นจากผู๎เกี่ยวข๎องให๎สามารถปฏิบัติได๎จริงและครอบคลุมทุกมิติ จัดท าข๎อมูลความพร๎อ มของ
กิจการและข๎อเสนอตํางๆ เตรียมน าเสนอตํอ ศบค. ประกอบการพิจารณาในการผํอนปรนกิจการและกิจกรรมในระยะที่ 2 ตํอไป 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน 
  -นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กลําวถึงความคืบหน๎าการผํอนปรนระยะที่ 2 วํา อยูํระหวํางการด าเนินการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง ตามที่มีการ
แสดงความเห็นในท่ีประชุม ศบค.ครั้งท่ีผํานมา  
3.เปิดตลาดนัดจตุจักร 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์),เว็บไซต์ (มติชน, ผู๎จัดการ)  
   -โฆษก ศบค. กลําวถึงกรณีวันที่ 9 พ.ค. จะเปิดตลาดนัดจตุจักร วํา ราชกิจจานุเบกษาได๎ประกาศแนวปฏิบัติตามข๎อก าหนด ตามความในมาตรา 9 
ระบุมาตรการตํางๆ ไว๎อยํางชัดเจน และการลงพื้นที่ตรวจมี 3 ระดับ คือ มาตรการหลัก โดยฝ่ายความมั่นคง สุํมตรวจท่ัวประเทศ, มาตรการเสริมเฉพาะ
กิจการ/กิจกรรม ตรวจในระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล, คูํมือปฏิบัติ กระทรวงตํางๆ ที่ออกคูํมือจะเข๎าไปตรวจโดยละเอียด อยํางไรก็ตาม ขอให๎
ประชาชนชํวยติดตามตรวจสอบเพิ่มเติม โดยพิจารณา 5 ข๎อหลัก คือ การสวมหน๎ากากอนามัย การเว๎นระยะหํางทางสังคม การตั้งจุดบริการล๎างมือ การ
ท าความสะอาดพื้นผิว หากพบวําบางร๎านแออัดไมํต๎องเข๎าไปใช๎บริการ และแจ๎งเตือนคนอ่ืน  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
   -ที่ตลาดนัดจตุจักร เจ๎าหน๎าที่ได๎ตั้งจุดคัดกรองบริเวณ 6 ประตู ก าหนดให๎ผู๎ประกอบการและลูกค๎าต๎องสวมหน๎ากากกํอนเข๎าไปด๎านใน และจะเปิด
ให๎บริการตั้งแตํเวลา 05.00-18.00 น. สํวนบริเวณที่ยังไมํเปิดให๎บริการคือผู๎ค๎าแถวหอนาฬิกา โดยจะให๎ร๎านค๎าจัดเว๎นระยะหําง และเข๎าครั้งละ 5 คน 
หรือไมํเกิน 10 คน หากมีการนั่งทานอาหารในร๎าน ต๎องเว๎นระยะไมํน๎อยกวํา 1.5 เมตร หรือมีฉากก้ัน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ขําวสด, ไทยโพสต์, ชํอง 3 
   -นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัด กทม. พ.ต.อ.กฤษฎางค์ จิตตรีพล ผกก.สน.บางซื่อ พร๎อมเจ๎าหน๎าที่กรมควบคุมโรคติดตํอ เดินตรวจสอบประชาชนที่
เดินทางมาซื้อสินค๎าภายในตลาดนัดจตุจักร สังเกตการณ์พร๎อมให๎ค าแนะน าร๎านค๎า 
4.รายงานผู้ติดเชื้อ 
สื่อที่น าเสนอ :นสพ.ขําวสด, เว็บไซต์(มติชน, บ๎านเมือง) 
   -ปราจีนฯ พบผู๎ป่วยรายที่ 9 เป็นหญิง อายุ 28 ปี วันท่ี 4 พ.ค. เดินทางออกจากหอพัก อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยรถตู๎รับจ๎าง พร๎อมเพื่อนรวม 6 คน ไป
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พักที่คอนโดฯ แหํงหนึ่งที่ ต.นนทรี วันท่ี 5 พ.ค. มารพ.ศรีมหาโพธิ ตรวจวัดเชื้อโควิด-19 โดยไมํมีอาการป่วย วันท่ี 6 พ.ค. พบติดเชื้อโควิด-19 และวันที่ 
7 พ.ค. ยืนยันผลการติดเช้ือโควิด-19 ได๎ท าการตรวจ กักตัวผู๎เกี่ยวข๎อง สถานท่ีตํางๆ ตามไทม์ไลน์แล๎ว 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(ผู๎จัดการ, ส านักขําวไทย, กรมประชาสัมพันธ์) 
   -ยะลา มีผู๎ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย จาก อ.บันนังสตา เป็นราษฎรบ๎านตาเนาะปูเต๏ะ หมูํที่ 9 ต.ตาเนาะปูเต๏ะ และบ๎านตันหยงนากอ หมูํที่ 3 ต.บาเจาะ จาก
การสัมผัสเชื้อจากญาติที่มีประวัติป่วย 
5.หลบหนีเข้าเมือง 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ขําวสด, แนวหน๎า) เว็บไซต์. (มติชน, ขําวสด, sanook)  
  -เจ๎าหน๎าท่ี ตชด. รํวมกับปลัดอ าเภอสะบ๎าย๎อย รํวมกันจับกุมแรงงานไทย 29 คน เป็นชาย 18 หญิง 11 คน ในจ านวนนี้มีเด็ก 6 คน ขณะเตรียมแอบ
เข๎ามาทางชํองธรรมชาติ จุดผํานแดนไทยมาเลเซีย หมูํ 2 บ๎านสวนชาม ต.เขาแดง อ.สะบ๎าย๎อย จ.สงขลา ตรวจสอบพบวําสํวนใหญํเป็นชาว ต.บ๎านนา 
และ ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา จึงควบคุมไปสถานที่กักตัว 14 วัน ณ ภูมิล าเนา  จากการตรวจเบื้องต๎นไมํพบมีไข๎ โดยตั้งแตํ 18 เม.ย.จนถึงปัจจุบัน มี
ผู๎เดินทางเข๎ามาแล๎ว 2,053 คน ท้ังหมดเข๎ากักตัว 14 วัน และยังไมํพบผู๎ติดเชื้อโควิด 19 
6.คนไทยกลับจากต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ขําวสด, เดลินิวส์ 
   -โฆษก ศบค. กลําววํา วันท่ี 10 พ.ค. จะมีคนไทยกลับจากสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และไต๎หวัน วันท่ี 11 พ.ค. กลับจากอินเดียและญี่ปุ่น วันท่ี 12 พ.ค. กลับจาก
สหรัฐฯ รัสเซียและภูฏาน วันที่ 13 พ.ค. กลับจากอินเดีย วันที่ 14 พ.ค. กลับจากเยอรมนีและบังกลาเทศ สํวนวันที่ 15 พ.ค. กลับจากสิงคโปร์และ
บาห์เรน ยอดสะสมผู๎ที่เดินทางกลับมาและเข๎าสถานที่กักตัวของรัฐ 15,069 คน กลับบ๎านได๎แล๎ว 5,661 คน และพบการติดเช้ือในสถานที่กักตัวทั้งสิ้น 
87 คน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
    -ที่ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ มีเที่ยวพิเศษน าคนไทยจากตํางประเทศกลับ 4 เที่ยวบิน เริ่มจาก 10.40 น. จากเวียดนาม 35 คน ในจ านวนนี้เป็นเด็ก
อายุ 6 เดือน 2 คน ทั้งหมดเข๎าคัดกรอง และกักตัวท่ีโรงแรมพาลาสโซ รัชดาภิเษก สํวนกลุํมคนไทยที่ตกค๎างในยุโรป 48 คน และชาวเนเธอร์แลนด์ ซึ่ง
เป็นผู๎ติดตามนักการทูตเนเธอร์แลนด์ 1 คน เดินทางจากกรุงอัมสเตอร์ดัมถึงประเทศไทย ผํานคัดกรองเบื้องต๎น ไมํพบผู๎มีไข๎ เจ๎าหน๎าที่น าไปกักตัวที่
โรงแรมอิลีแกนท์ เขตประเวศ และโรงแรมคิวว์ สุขุมวิท 79 สํวนชาวเนเธอร์แลนด์ 1 คน สถานทูตรับตัวไปกักตัวในสถานที่ที่สถานเอกอัครราชทูต
เนเธอร์แลนด์จัดเตรียมไว๎ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ส านักขําวอิศรา 
   -ในการประชุม ศบค. ก.การตํางประเทศรายงานการน าคนไทยกลับจากตาํงประเทศ โดยมีคนไทยประสงค์กลับ 45,147 คน แบํงเป็น ทางบก 25,660 
คน ทางอากาศ 19,487 คน โดยกลุํมที่จะพิจารณาน ากลับดํวนที่สุด ได๎แกํ กลุํมเปราะบาง เชํน ผู๎ป่วย ผู๎ตกค๎างสนามบิน วีซําหมดอายุ นักทํองเที่ยว
ตกค๎าง กลุํมที่จะพิจารณาน ากลับดํวนมาก ได๎แกํ พระภิกษุสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา คนตกงาน และจะพิจารณาจากความยากล าบากของพื้นที่ ระบบ
สาธารณสุข รวมทั้งความเสี่ยงในพื้นที่และการชุมนุมที่อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงตํอการระบาด เป็นต๎น  ทั้งนี้ นายกฯ ได๎สั่งการให๎ยืดหยุํนจ านวน
ประชาชนที่เข๎ามาในประเทศ เพื่อให๎คนไทยที่ติดค๎างยังตํางประเทศได๎รับผลกระทบน๎อยที่สุด สํวนคนไทยในมาเลเซีย นายกฯ สั่งการให๎ก.การ
ตํางประเทศ อ านวยความสะดวก ดูแลอยํางใกล๎ชิด  
7.เตรียมเปิดเรียน 1 ก.ค. 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ขําวสด, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน๎า) เว็บไซต์(มติชน, ขําวสด, ผู๎จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน๎า, บ๎านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, 
ประชาชาติธุรกิจ, workpointnews, thebangkokinsight, ส านักขําวไทย, ไอเอ็นเอ็น, bbc) 
   -นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัด ศธ. กลําววํา ศธ.ก าหนดเปิดภาคเรียนท่ี 1 วันท่ี 1 ก.ค. ถึง 13 พ.ย. 2563 ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 ธ.ค. 2563 ถึง 9 
เม.ย. 2564 โดยมีแนวทางการจัดการเรียนให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระดับช้ันและทุกระบบการศึกษา การเรียนการสอนต๎องปลอดภัย ได๎วาง
มาตรการไว๎ 3 อยําง คือ ออนไซด์ ออนแอร์ และออนไลน์ หากสถานการคลี่คลายก็เรียนปกติ ถ๎าไมํปลอดภัยก็จะเรียนทางชํองทางทีวีดาวเทียม สํวน
ชํองทางออนไลน์จะใช๎ส าหรับนักเรียนม.4-6 โดยในชํวง 18-30 มิ.ย.จะเริ่มระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยเปิดรับฟังความเห็นทุกฝ่ายเพื่อน ามา
ปรับปรุงแก๎ไข   
สถานการณ์อื่นในประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, innnews 
   -นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู๎ชํวยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี ระบุ สื่อญี่ปุ่นช่ืนชมไทยประสบความส าเร็จแก๎โควิด-19 นายกฯ และรัฐบาลแก๎ปัญหาถูก
ทางและประชาชนให๎ความรํวมมือ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์บ๎านเมือง, ไอเอ็นเอ็น, 77kaoded 
   -กลุํมชํวยกัน รณรงค์ให๎ประชาชนที่ก าลังซื้อสินค๎าในห๎างสรรพสินค๎าบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา สาขา 1 (สถานีขนสํงใหมํ) ติดตั้งใช๎งานแอพพลิเคช่ัน "หมอ
ชนะ" เพื่อประเมินความเสี่ยงตัวบุคคลในการตํอสู๎เอาชนะโรคโควิด 19 พบวําประชาชนสํวนใหญํยังไมํเข๎าใจการท างานของแอปพลิเคช่ันและยังไมํได๎
โหลดเข๎าไปใช๎งานบนสมาร์ทโฟน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
   -เครือขํายนักศึกษาสิงห์อาสา มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รํวมกับ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด จัดท า
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กลํองอะคริลิกป้องกันเช้ือฟุ้งกระจาย 50 กลํอง มอบให๎กับรพ.ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี รวมถึงรพ.ในพื้นที่ภาคใต๎ เชํน รพ.สงขลานครินทร์ 
รพ.วชิระภูเก็ต รพศ.สุราษฎร์ธานี รพศ.ยะลา เพื่อชํวยปกป้องทีมแพทย์และพยาบาล ในขณะตรวจคัดกรองเช้ือ COVID-19 เพิ่มความมั่นใจขณะ
ปฏิบัติงาน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
   -แมทธิว และลีเดีย ดีน โพสต์ภาพและคลิปผํานอินสตาแกรม ขณะเดินทางไปบริจาคพลาสมาที่ศูนย์บริการโลหิตแหํงชาติ สภากาชาดไทย เพื่อน าไป
ชํวยเหลือผู๎ป่วยไวรัสโควิด-19 ขณะที่คนบันเทิงรํวมกันเปิดเฟซบุ๏กแฟนเพจช่ือ "Live For Life" เพื่อไลฟ์สดคอนเสิร์ตการกุศลในวันที่ 9-10 พ.ค. หา
รายได๎บริจาคให๎กับ 10 หนํวยงานทางการแพทย์ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ขําวสด 
   -รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แหํงประเทศไทยฯ หัวหน๎าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กลําววาํ หากผู๎ติดเชื้อรายใหมํกลับมาสูงถึง 50 คน คือสัญญาณเตือน และหากผู๎ติดเช้ือมากกวํา 50 คนตํอเนื่อง คือการ
เข๎าสูํการระบาดระลอกสอง มาตรการตํางๆ ต๎องเข๎มข๎นใหมํ และต๎องมีความสมดุล ให๎คนใช๎ชีวิตสะดวกขึ้นในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ได๎ประชุมวางหลักเกณฑ์
วํา ระดับวิกฤต ผู๎ป่วยกลุํมไหนจะได๎สิทธิใช๎เตียงและห๎องไอซียูกํอน โดยพิจารณาจากศักยภาพโอกาสของผู๎ป่วยที่จะเป็นก าลังให๎แกํประเทศ สํวนเรื่อง
การกลายพันธ์ุ ไวรัสชนิดนี้ถือเป็นสายพันธ์ุที่ 5 ของไวรัสโคโรนา ตํอไปจะระบาดเป็นฤดูกาล สิ่งที่จะมาชํวยได๎คือวัคซีน เชื่อวําเม.ย. 2564 นําจะมีวัคซีน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สนุก 
   -นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด๎านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ภาพขณะก าลังใช๎บริการในร๎านตัดผมแหํงหนึ่ง โดยใช๎เทปปิด
หน๎ากากอนามัยให๎แนํน กํอนเข๎าร๎านตัดผม ท าให๎การสระผมและตัดผมสะดวกขึ้น โดยไมํต๎องมีสายคล๎องหู สามารถป้องกันการแพรํเช้ือจากตนเองให๎
ผู๎อืน่ และลดโอกาสรับเชื้อโรคจากผู๎อื่นเข๎ามาสูํตัว  
สถานการณ์ในต่างประเทศ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน๎า) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, แนวหน๎า, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ผู๎จัดการ, ส านักขําวไทย ศูนย์ขําวแปซิฟิก, 
tnnthailand) 
   -คณะกรรมาธิการยุโรป ออกแถลงการณ์เรียกร๎องให๎ชาติสมาชิกสหภาพยุโรป ขยายเวลาการบังคับใช๎มาตรการระงับการเดนิทางที่ไมํจ าเป็นออกไปอีก 
1 เดือน หรือจนถึงวันท่ี 15 มิ.ย.นี ้  
   -ผู๎น าคณะกรรมาธิการฝ่ายกิจการตํางประเทศ สภาคองเกรสสหรัฐฯ สํงจดหมายไปยัง 50 กวําประเทศ เรียกร๎องให๎ชํวยสนับสนุนไต๎หวันเข๎ารํวมการ
ประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA) โดยอ๎างถึงความจ าเป็นท่ีจะต๎องยกระดับความพยายามในการตํอสู๎ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหมํ  
   -คณะนักวิจัยในฮํองกงพบวํา การใช๎ยาต๎านไวรัส 3 ขนานรํวมกันปลอดภัย และให๎ผลดีในการรักษาผู๎ป่วยโรคโควิด-19 มากกวําการใช๎ยาขนานเดียว 
   -อังกฤษ วิจัยคนผิวสี เสี่ยงเสียชีวิตจากโควิด-19 มากกวําคนผิวขาว 4 เทํา 
   -สหรัฐฯ ผู๎น าสหรัฐฯ ไมํกังวล หากโควิดระบาดในท าเนียบขาว หลังพบคนใกล๎ชิดรองปธน.ติดเชื้อ 
   -จีน เตรียมปฏิรูประบบระบบป้องกันและควบคุมโรคติดตํอ เพื่อแก๎ไขชํองโหวํตํางๆ ในการแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
   -ออสเตรเลีย รัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิกตอเรียที่มีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งและสอง ยังไมํผํอนคลายมาตรการปิดเมือง  
   -นิวยอร์ก มีผู๎เสียชีวิตจากโควิด-19 อายุเพียง 5 ขวบ มีอาการที่หายาก 
   -อังกฤษ มีแผนจะกักโรค 14 วัน ในผู๎ที่เดินทางมาจากตํางประเทศ 
   -บราซิล มีผู๎เสียชีวิตจากโควิด-19 มากกวํา 750 ราย ในรอบ 24 ช่ัวโมง 
   -เกาหลีเหนือ ผู๎น าจีนเสนอชํวยเหลือรับมือโควิด-19 
   -เกาหลีใต้ สั่งปิดบาร์ในกรุงโซลทั้งหมด หลังผู๎ติดเช้ือโควิด-19 รายใหมํเพิ่ม  
   -สิงคโปร์ มีผู๎ติดเช้ือรายใหมํเพิ่มอีก 753 คน สํวนใหญํยังคงเป็นแรงงานตํางด๎าวตามหอพักคนงาน แตํรัฐบาลสิงคโปร์มีแผนจะเริ่มผํอนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์บางสํวนในสัปดาห์หน๎านี้ 
   -ฟิลิปปินส์ ยืนยันผู๎ป่วยอีก 147 คน ผู๎ป่วยสะสมอยํางน๎อย 10,610 คน รักษาหายแล๎ว 1,842 คน มีผู๎เสียชีวิตอีก 8 คน รวมผู๎เสียชีวิตอยํางน๎อย 
704 คน ปัจจุบันมีสถานท่ีให๎บริการตรวจหาเช้ืออยํางน๎อย 23 แหํงทั่วประเทศ สามารถตรวจคัดกรองได๎รวมกันวันละประมาณ 12,000 ตัวอยําง 
   -นิการากัว รัฐบาลไมํมีมาตรการควบคุมโรคเหมือนกับประเทศอ่ืนๆ จึงเป็นที่นําวิตกวําสถานการณ์จะเลวร๎ายลง 
   -เมียนมา พบผู๎ป่วยรายใหมํ เป็นหญิงวัย 85 ปี มีประวัติสัมผัสผู๎ป่วยยืนยันรายที่ 151   
   -อิหร่าน พบผู๎ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีกกวํา 1,500 ราย 
   -อินเดีย เรํงผลิตไฮดรอกซีคลอโรควิน ยาต๎านโรคมาลาเรียที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ สนับสนุนให๎ใช๎รักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 แม๎ยังไมํมีหลักฐานทางการแพทย์สนับสนุน และผู๎เชี่ยวชาญเตือนเรื่องผลข๎างเคียงของยา 
   -สถานการณ์ทั่วโลก ผู๎ติดเชื้อเพิ่มเป็น 4,029,400 ราย สหรัฐฯ มีผู๎ติดเช้ือมากที่สุด 1,322,163 ราย ตามด๎วย สเปน 260,117 ราย อิตาลี 217,185 
ราย อังกฤษ 211,364 ราย รัสเซีย 198,676 ราย ฝรั่งเศส 176,079 ราย เยอรมนี 170,588 ราย บราซิล 146,894 ราย ตุรกี 135,569 ราย และ
อิหรําน 104,691 ราย ผู๎เสียชีวิต 276,479 ราย สหรัฐฯ สูงสุด 78,616 ราย ตามด๎วยอังกฤษ 31,241 ราย อิตาลี 30,201 ราย สเปน 26,299 ราย และ
ฝรั่งเศส 26,230 ราย 
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บทความ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ 
   -เสนอวํา ภารกิจของก.การตํางประเทศ เปรียบเสมือนนักรบแนวหน๎า ต๎องบูรณาการการประสานงานกับทุกหนํวยงานทั้งภายในและนอกประเทศ 
บริหารจัดการน าคนไทยกลับบ๎านเร็วท่ีสุด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผูจ๎ัดการ 
   -เปิดใจ พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ รองผอ.กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล๎อม กรมควบคุมโรค ที่ได๎เป็นสํวนหนึ่งในทีมโฆษก ศบค.  วํา นพ.ทวี
ศิลป์ให๎เข๎าไปชํวยเรื่องการเรียบเรียงข๎อมูล ซึ่งหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องมีประมาณ 8 หนํวยงาน ต๎องรวมเป็นเนื้อหาในการแถลงตํอวันให๎ทันกํอน 11.30 น. 
ความยากคือต๎องจัดการข๎อมูลให๎เสร็จภายใน 11.30 น. และข๎อมูลต๎องไมํช๎ากวําสื่อ ความประทับใจเรื่องแรก คือ นพ.ทวีศิลป์ นอกจากเรื่องวิชาการ 
เรื่องการสื่อสารให๎กระชับ เข๎าใจงําย และสอดแทรกเรื่องราวตํางๆ ท่ีส าคัญในเวลาจ ากัด เรื่องที่สองคือ การได๎มีโอกาสท างานกับคนนอกวงการ  
สื่อที่น าเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ 
   -ในภาวะที่ประเทศไทยก าลังเผชิญวิกฤติโควิด-19 หลายภาคสํวนให๎ความชํวยเหลือประชาชน ซึ่งวัดได๎กลายมาเป็นศูนย์รวมในการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎คนในสังคม รัฐควรต๎องเริ่มคิดวํา หากวิกฤติหนักขึ้นจนไมํสามารถจํายเยียวยา 5,000 บาทได๎จะรับมืออยํางไร รัฐต๎องวางโครงสร๎างรองรับให๎สังคม
โดยรวมอยูํได๎ การฟื้นวิถีโรงทานสะท๎อนให๎เห็นภาพสังคมไทยวํา "คนไทยไมํทิ้งกัน"  
สื่อที่น าเสนอ : แนวหน๎า 
   -คมกริช วรคามิน อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย เสนอแนวทางให๎รัฐบาลพิจารณาในการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการเดิน
ทางเข๎าประเทศของคนตํางชาติ 1.เข๎มงวดและระงับการเดินทางเข๎า-ออกของคนตํางชาติ ขยายไปหลังวันที่ 31 พ.ค. 2.ควรให๎เพิ่มหลักฐาน ก) เอกสาร
รับรองทางการแพทย์วําไมํเป็นผู๎ป่วยจากโรคโควิด-19 และ ข) เอกสารประกันสุขภาพ ครอบคลุมโรคโควิด-19 และคุ๎มครองในวงเงินหนึ่งแสนเหรียญ
อเมริกัน 3.ควรให๎ยกเลิกการยกเว๎นการตรวจลงตราเพื่อการทํองเที่ยวและพ านักในไทยได๎ไมํเกิน 30 วัน รวม 44 ประเทศ ซึ่งมีผู๎เข๎าเมืองจ านวนหนึ่งใช๎
สิทธินีก้ารลักลอบมาท างาน 4.ควรให๎ยกเลิก Visa on Arrival 19 ประเทศ 5.กรณียกเว๎นวีซํา ควรให๎ใช๎กับ ก) คนตํางชาติเดินทางจากประเทศที่มีความ
ตกลงยกเว๎นวีซําหนังสือเดินทางธรรมดากับประเทศไทย หรือในกรอบอาเซียน 10 ประเทศ และ ข) ผู๎ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ ผู๎ที่มีถิ่นพ านัก
ในประเทศไทย เชํน คณะทูต หรือมาจากประเทศท่ีมีความตกลงยกเว๎นวีซําหนังสือเดินทางทูตและราชการกับไทย ตามเดิมตํอไป 6.ควรปรับปรุงอัตรา
คําธรรมเนียมวีซําให๎สูงขึ้น 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยโพสต ์
   -นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ าวํา การรับมือการแพรํระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยยังไมํจบ ต๎องใช๎เวลาอีกสักพักจนกวํา
จะมีวัคซีน ซึ่งโอกาสที่เราจะก าจัดโรคนี้ให๎หมดไปจากประเทศไทยไมํไดม๎ีสงูมาก ซึ่งการไมํมีรายงานการตรวจพบผูป๎่วย ไมํได๎หมายความวําเราไมํมีผูป๎่วย
ในประเทศ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกม. 
สื่อที่น าเสนอ : nationtv. 
  -ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยวํา อย.ได๎รับเรื่องร๎องเรียนให๎ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชูว์ มีการโฆษณาอ๎าง
สรรพคุณเกินจริงผํานสื่อสังคมออนไลน์ พบข๎อความอวดอ๎างสรรพคุณทางเพศของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชูว์ เลขสารบบอาหาร 13-1-13653-2-0027 
ทางเฟซบุ๏กช่ือ "CHU ตัวแทนรายใหญํ รับตัวแทนทั่วประเทศ" ซึ่งเป็นการโฆษณาโดยไมํได๎รับอนุญาตและโอ๎อวดสรรพคุณเกินจริง  จึงได๎สั่งระงับการ
โฆษณาและด าเนินการตามกฎหมายกับผู๎โฆษณาแล๎ว ท้ังนี้ อย. ได๎ยกเลิกเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชูว์ เนื่องจากตรวจพบปลอมปน
ยา Tadalafil ซึ่งจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ และด าเนินคดีกับผู๎ผลิตแล๎ว  
ขายเบียร์สดออนไลน์ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผู๎จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, thestandard, thaiPBS 
  -นพ.ขจรศักดิ์ แก๎วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให๎ นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ตรวจสอบเรื่องร๎องเรียนกรณีขายเบียร์สดผํานทางออนไลน์และจัดสํงแบบเดลิเวอรี่ โดยบรรจุในกระป๋องใส  พบการกระท าผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 32 ห๎ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีโทษจ าคุกไมํเกิน 1 ปี หรือปรับไมํเ กิน 500,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
นอกจากน้ี ยังพบความผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา 157 ห๎ามมิให๎ผู๎ใดเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราเพื่อการค๎า มีโทษปรับไมํเกิน 
5,000 บาท ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ก าลังรวบรวมข๎อมูลพยานหลักฐานเพื่อด าเนินคดีกับผู๎กระท าความผิด  สํวนการโพสต์เชิญชวนดื่มเหล๎าที่บ๎านพร๎อมโชว์รูป
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตรวจสอบพบวําเว็บไซต์ที่เช่ือมโยงกิจกรรมดังกลําว มีการแสดงภาพผลิตภัณฑ์เบียร์ และจัดโปรโมช่ันในชํวงที่ประเทศ
ไทยมีวิกฤตโรค COVID-19 เชิญชวนให๎ประชาชนซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์ เข๎าขํายการกระท าผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 32 
เชํนกัน โดยก าลังด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายตํอไป 
ชุดตรวจคัดกรองไข้หวัดใหญ่ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
  -นาโนเทค ประสบความส าเร็จในการพัฒนา “ชุดตรวจเพื่อการคัดกรองเชื้อไวรัสไข๎หวัดใหญํชนิดเอและบีแบบรวดเร็ว” รู๎ผลใน 5 นาที โดยไมํต๎องใช๎
เครื่องมือในการอํานและแปลผล สามารถตรวจได๎ทั้งสองเช้ือในครั้งเดียวกัน ได๎ทดสอบทางคลินิก เฟสที่ 1 รํวมกับ  รพ.รามาธิบดี พบความไวและ
ความจ าเพาะในการตรวจคัดกรองเช้ือไวรัสไข๎หวัดใหญํชนิดเอและชนิดบี เทียบกับวิธีทางอณูวิทยา อยูํที่ร๎อยละ 95 -100 และร๎อยละ 90-100 
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ตามล าดับ ได๎ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยแล๎ว 3 ฉบับ ขัน้ตํอไปคือการทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกในเฟสที่ 2 และตํอยอดสูํการตรวจ
คัดกรองโรคกลุํมอาการคล๎ายไข๎หวัดใหญํ รวมถึงคัดกรองไวรัสอื่นๆ อาทิ ไวรัสโคโรนา ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 โดยการพัฒนาชุดตรวจหาเช้ือใน
กลุํมไวรัสโคโรนาแบบรวดเร็ว เพื่อการคัดกรองและออกแบบและสังเคราะห์แอนติเจนและนาโนบอดี รํวมกับรพ.รามาธิบดี  
โครงการ "สร้างเสริมสุขภาพจิต พิชิตความเศร้า 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ขําวสด 
   -ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 6 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ท าโครงการ "สร๎างเสริมสุขภาพจิต พิชิตความเศร๎า" ได๎รับทุนสนับสนุนจาก สสส. โดยใช๎
แบบประเมินความสุขเบื้องต๎นของกรมสุขภาพจิต พบวําในหมูํบ๎านมีผู๎ป่วยโรคซึมเศร๎าขั้นรุนแรง 3 ราย อีก 15 ราย มีอาการวิตกกังวลจากโรคอื่นที่
เป็นอยูํ เชํน เบาหวาน ความดัน จึงชวนทุกคนมารํวมท ากิจกรรมในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ นอกจากนี ้ยังพัฒนาสวนสาธารณะกลางหมูํบ๎านให๎เป็นสถานท่ี
พักผํอนหยํอนใจ ท าใหช๎าวชุมชนเริ่มมีรอยยิ้มมากขึ้น สํวน 3 รายที่ซึมเศร๎ารุนแรงมีอาการดีขึ้น ได๎รับยากินปกติ โดยมีลูกหลานดูแลอยํางใกล๎ชิด 

 


