
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มาตรการด าเนินงาน สธ.  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน๎า, ขําวสด, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, มติชนสุดสัปดาห์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ผู๎จัดการ, สวท, ไอเอ็น
เอ็น, ส านักขําวไทย, thestandard, mcot, js100, workpointnews, efinancethai, tnn, thebangkokinsight) ทีวีทุกชํอง 
   -สธ. เผย สถานการณ์วันนี้ มีผู๎ป่วยกลับบ๎าน 78 ราย ผู๎ป่วยรายใหมํ 13 ราย จ าแนกเป็น ผู๎สัมผัสกับผู๎ป่วยที่มีรายงานมาแล๎ว 5 ราย ผู๎ป่วยรายใหมํ 5 
ราย ได๎แกํ คนไทยเดินทางกลับจากตํางประเทศ 1 ราย เดินทางไปสถานที่ชุมนุมชน 1 ราย อาชีพเสี่ยง 2 ราย ตรวจกํอนท าหัตถการ 1 ราย และจากการ
ค๎นหาเชิงรุกใน จ.ภูเก็ต 3 ราย มีผู๎ป่วยเสียชีวิต 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 78 ปี สรุปมีผู๎ป่วยกลับบ๎านสะสม 2,352 ราย ยังรักษาในรพ. 425 ราย เสียชีวิต 
50 ราย ผู๎ป่วยสะสม 2,826 ราย ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ค๎นหาผู๎ติดเช้ือเชิงรุกของสปคม. ในเขตบางเขน กทม. โดยตรวจหาเช้ือในกลุํมพนักงาน ขสมก. 
พนักงานสํงของ คนขับ Taxi แมํค๎า คนเก็บขยะ คนสวน พบผู๎ติดเช้ือเพียง 1 ราย สัปดาห์หน๎าจะตรวจในเขตคลองเตยตํอไป และย้ าวําการเว๎นระยะหําง
เป็นมาตรการส าคัญที่ประชาชนต๎องปฏิบัติอยํางเครํงครัดตํอไป 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, ส านักขําวไทย,ไอเอ็นเอ็น) ทีวีชํอง 9, Thaipbs 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร๎อมด๎วย รมว.ทํองเที่ยวฯ ตรวจเยี่ยมรพ.วชิระภูเก็ต ให๎ก าลังใจการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ 
ซึ่งให๎การรักษาผู๎ติดเช้ือโควิด 19 จ านวน 12 คน โดย 4 คนมีอาการหนัก ภาพรวมใน จ.ภูเก็ต มีผู๎ป่วยในรพ.รัฐและเอกชนรวม 45 คน และได๎เทเลคอน
เฟอร์เรนท์ไปยังทุกรพ.ในเขต 11 ได๎รับรายงานสถานการณ์การรับมือของ จ.ภูเก็ต ในชํวง 111 วันท่ีผํานมา บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนทุํมเทท างานหนัก
เต็มศักยภาพ 
   รมว.สธ. ยืนยันวํา การที่หลายจังหวัดพบผู๎ป่วยจ านวนมาก เป็นเพราะตรวจและพบได๎เร็ว การท างานของทุกคนเห็นได๎วํามุํงท่ีจะรักษาให๎ผู๎ป่วยหาย และ
ท าได๎ดีกวํามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ผู๎ป่วยกวํา 90% กลับบ๎านเป็นปกติ มีผู๎เสียชีวิตในสัดสํวนที่น๎อย ขอย้ าวําไทยดูแลสถานการณ์มาเป็นอยํางดี 
และมั่นใจวําควบคุมได๎แนํนอน 
สื่อที่น าเสนอ : ส านักขําวไทย 
   -ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ลงพื้นที่เยี่ยมสถานที่ฟื้นฟูดูแลประชาชนกลุํมเสี่ยง ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก จ.
นนทบุรี มีนักทํองเที่ยวจากสหรัฐฯ พักดูอาการ 2 คน และครบก าหนด 14 วันในวันนี้ ซึ่งระบุวําพอใจกับการดูแลและไว๎ใจในระบบบริการทางการแพทย์
ของไทยท่ีดูแลอยํางดีเยี่ยม 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (ผู๎จัดการ, thebangkokinsight, ส านักขําวไทย, ไอเอ็นเอ็น) ทีวีชํอง 9, TNN 
   -รมช.สธ. โพสต์เฟซบุ๏ก ระบุวํา มาสํงน๎องคินคินกลับบ๎านกับคุณพํอคุณแมํ หลังรักษาตัวจากโรคโควิด 19 ที่สถาบันบ าราศนราดูร และตรวจซ้ าผลเป็น 
Negative ถึง 3 ครั้ง จนแนํใจวําหายดีแล๎ว  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ) 
   -รมช.สธ. เผยวํา เตรียมจะผลักดันโครงการ “HERO COVID” อบรมผู๎ป่วยที่หายแล๎วให๎เป็นอาสาสมัครเฝ้าติดตามผู๎สังเกตอาการและผู๎ป่วย เพราะจะ
เข๎าใจความรู๎สึกของผู๎ป่วยด๎วยกันเป็นอยํางดี  
สื่อที่น าเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์ 
   -รมช.สธ. กลําววํา สถานการณ์โรคโควิด 19 สํงผลกระทบด๎านจิตใจตํอประชาชน 4 กลุํม คือ กลุํมผู๎ติดเชื้อ/ผู๎ถูกกักกัน, กลุํมผู๎เสี่ยงตํอปัญหาสุขภาพจิต, 
กลุํมบุคลากรทางการแพทย์ และกลุํมประชาชนท่ัวไป โดยการดูแลประชาชน ได๎ใช๎สายดํวนกรมสุขภาพจิต 1323 เป็นหลักในการให๎การปรึกษา เพิ่มคูํสาย
เป็น 20 คูํสาย และเปิดสายดํวนเฉพาะแกํบุคลากรทางการแพทย์ 41 เลขหมาย หลังพบเป็นกลุํมเครียดสูง พร๎อมเปิดบริการแอปพลิเคชัน 
MentalHealthCheckUp ให๎บุคคลากรและประชาชนท่ัวไปประเมินสุขภาพจิตตนเอง ทั้งระดับความเครียด ภาวะซึมเศร๎า ภาวะสมองเสื่อม ตรวจวัดดัชนี
ความสุข พลังสุขภาพจิต และความฉลาดทางอารมณ์ นอกจากนี้ ยังปรับรูปแบบบริการเชิงรุก ให๎ อสม.ที่ไปเคาะประตูบ๎านชํวยสังเกตความเครียดและให๎
ทีมสุขภาพจิตโทรหาผู๎มีความเสี่ยงโดยตรง 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, chiangmainews, 
mcot, thaipbs, ไอเอ็นเอ็น, ส านักขําวไทย, สวท.) ทีวีทุกชํอง 
   -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผย การจัดตั้งโรงทานในวัดชํวงสถานการณ์การแพรํระบาดของโควิด 19 ต๎องควบคุมไมํให๎เป็นแหลํง
แพรํกระจายเชื้อโรค สถานท่ีตั้งโรงทานควรอยูํในพื้นท่ีโลํง เน๎นปรุงอาหารให๎สุก และหลีกเลี่ยงอาหารที่บูดเสียงําย อาหารกระป๋องควรตรวจสอบวันเดือนปี
ที่หมดอายุ ควรจัดอาหารเป็นชุดให๎น ากลับไปรับประทานที่บ๎าน แยกบรรจุ ข๎าวและกับ ผู๎ปรุงประกอบ ผู๎ตักอาหาร และผู๎ให๎บริการ ต๎องสวมผ๎ากันเปื้อน 
ถุงมือ สวมหน๎ากากผ๎าหรือหน๎ากากอนามัย และล๎างมือบํอย ๆ หากมีอาการป่วย เชํน มีไข๎ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให๎ไปพบแพทย์ทันที สํวน
บริเวณจุดรับอาหาร ควรคดักรองอุณหภูมิรํางกาย มีอํางล๎างมือพร๎อมสบูํหรือเจลแอลกอฮอล์ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์แนวหน๎า 
   -อธิบดีกรมอนามัย กลําวถึงกรณีวงการโทรทัศน์ให๎พิธีกรหรือผู๎รํวมด าเนินรายการสวม face shield วํา ไมํมีผลในการควบคุมโควิด 19 ได๎เทําหน๎ากาก
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ประเด็นข่าว 

อนามัย เพราะละอองฝอยของน้ าลายยังสามารถฟุ้งกระจายได๎ การสวม face shield ยังต๎องสวมหน๎ากากอนามัยรํวมด๎วยจึงจะป้องกันโรคได๎ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน 
   -คกก.โรคติดตํอแหํงชาติ ออกค าแนะน าการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ส าหรับผู๎ประกอบการเกี่ยวกับอาหารและผู๎บริโภค ผู๎ประกอบการ ผู๎ขาย 
ผู๎บริจาคอาหาร ควรจัดป้ายประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎ และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันสํวนบุคคลให๎เพียงพอกับพนักงาน/ผู๎สัมผัสอาหาร สํวนผู๎ประกอบอาหาร
ควรรักษาสุขอนามัย ผู๎ประกอบการจัดสํงอาหารแบบเดลิเวอรี่ ควรเตรียมอุปกรณ์ป้องกันสํวนบุคคลให๎เพียงพอกับผู๎ขนสํงอาหาร สํวนผู๎ขนสํงอาหาร ให๎
สวมหน๎ากากอนามัยขณะปฏิบัตงิาน ล๎างมือด๎วยแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งกํอนหยิบถุงอาหาร ท าความสะอาดกระเป๋าหรือกลํองบรรทุกอาหารประจ ารถวันละ 
1-2 ครั้ง และเมื่อกลับบ๎านควรท าความสะอาดรํางกายทันที หากป่วยควรหยุดงานและรีบไปพบแพทย์ ผู๎บริโภค หากออกไปซื้อ/รับอาหารบริจาค ให๎สวม
หน๎ากากผ๎า/หน๎ากากอนามัยตลอดเวลา ล๎างมือบํอยๆ  ตํอคิวหํางกันอยํางน๎อย 1-2 เมตร ไมํรับสิ่งของผํานมือผู๎อื่นโดยตรง เมื่อกลับถึงบ๎านควรรีบท าความ
สะอาดรํางกาย กรณีสั่งซื้ออาหารแบบเดลิเวอรี่ ให๎สวมหน๎ากากผ๎า/หน๎ากากอนามัยกํอนไปรับอาหาร หลีกเลี่ยงการรับจากมือผู๎ขนสํงโดยตรง ล๎างมือด๎วย
น้ าและสบูํกํอนรับประทานทุกครั้ง ใช๎การจํายเงินผํานระบบออนไลน์หรือเตรียมเงินสดให๎พอดี และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรํวมกับผู๎อื่น 
ประเด็นที่มีผลกระทบ 
1. การผ่อนคลายมาตรการ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผู๎จัดการรายวัน, แนวหน๎า, ขําวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ขําวสด, มติชน, 
คมชัดลึก, ประชาไท, สยามรัฐ, แนวหน๎า, ผู๎จัดการ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, sanook, thestandard, js100, 77khaoded, thebangkokinsight, 
nationtv, newstv, one31, workpoint, thaipbs, kapook) 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กลําวถึงขําววันที่ 1 พ.ค. จะปลดล็อค 32 จังหวัดกํอน วํา ยังไมํมีมติจาก ศบค. และ ครม. เป็นแคํข๎อเสนอซึ่ง
นายกฯ ระบุวําต๎องศึกษาอยํางชัดเจน และต๎องอนุมัติผํานครม.กํอน แตํมีแนวโน๎มยืดระยะเวลาการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินแนํนอน แตํจะมีการผํอนปรนบ๎าง  
   -นพ.ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. กลําววํา ควรต๎องเปลี่ยนผํานจากวิกฤตโควิด 19 ในปัจจุบัน แตํจะไมํกลับไปใช๎ชีวิตเหมือนเดิม โดยจะมีเง่ือนไข
ตํางๆ อยูํระหวํางรมว.สธ.ลงนามเสนอ ศบค. และหารือภาคสํวนตําง ๆ เพื่อท าเป็นมาตรการระดับประเทศตํอไป ซึ่งจะแบํงเป็นพ้ืนท่ีตามข๎อมูลของ สธ. คือ 
กลุํม 32 จังหวัดที่ไมํมีผู๎ป่วยในรอบ 2 สัปดาห์ ถือวํามีการติดเช้ืออยูํในระดับต่ า สามารถเปลี่ยนผํานได๎ในชํวงต๎นเดือน พ.ค. แตํอาจทดลอง 3-4 จังหวัดชํวง
ปลายเดือน เม.ย.กํอน ขึ้นกับความพร๎อม จากนั้น 2 สัปดาห์ถ๎าสถานการณ์เรียบร๎อยดี จะเป็นกลุํม 38 จังหวัดที่มีการติดเช้ือประปราย และในอีก 2 
สปัดาห์ถัดไป จะเป็นกลุํม 7 จังหวัดที่มีการติดเช้ือตํอเนื่องแตํไมํมีการระบาดใหญํ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ 
   -ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กลําววํา ต๎องขอความรํวมมือหนํวยงานท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎องคงมาตรการเข๎มข๎นในการดูแลพื้นที่สาธารณะ เนื่ องจาก
ประชาชนบางสํวนออกมาใช๎ชีวิตปกติมากขึ้น ต๎องย้ าเรื่องสวมหน๎ากาก เว๎นระยะหําง และล๎างมือ และในวันที่ 25 เม.ย. นี้ จะหารือกับกรมอนามัย เพื่อ
เรํงรัดเกณฑ์การปฏิบัติของแตํละสถานท่ี อาทิ ร๎านอาหาร ร๎านเสริมสวย หรือห๎างสรรพสินค๎า หากเริ่มมาตรการผํอนคลาย  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์แนวหน๎า, ส านักขําวไทย, ไอเอ็นเอ็น 
   -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กลําวถึงเง่ือนไขการปลดล็อกภาคธุรกิจ ร๎านอาหาร ตลาดสด วํา ทุกสถานประกอบการต๎องมี 1.ความ
สะอาด 2.การจัดการสถานท่ีต๎องไมํแออัด ขึ้นอยูํกับพื้นที่ความหนาแนํน และการจ ากัดเวลาเพื่อก าหนดระยะหํางที่เหมาะสม และคนมาใช๎บริการต๎องสวม
หน๎ากากอนามัยทุกครั้ง ซึ่งร๎านอาหารบางอยํางอาจยังไมํสามารถเปิดได๎หากมีปลดล็อกมาตรการ เชํน ร๎านอาหารบุฟเฟ่ต์ ที่อาจต๎องปรับเปลี่ยนไมํให๎มีการ
ไปรวมตัวกันท่ีถาดตักอาหารหากรับประทานต๎องมีการตักมาวางให๎ 
2. เตรียมพื้นที่สังเกตอาการคนกลับจากต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน๎า, คมชัดลึก) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน๎า, ขําวสด, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, มติชน
สุดสัปดาห์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ผู๎จัดการ, สวท, ไอเอ็นเอ็น, ส านักขําวไทย, thestandard, mcot, js100, thebangkokinsight, 
workpointnews, efinancethai, tnn) ทีวีทุกชํอง 
   -นพ.เอนก มุํงอ๎อมกลาง ผอ.สปคม. ระบุ รัฐบาลมอบ ก.กลาโหม ก.มหาดไทย และ ก.สาธารณสุข จัดพื้นที่เฝ้าสังเกตอาการผู๎ที่เดินทางกลับจาก
ตํางประเทศ โดยก.สาธารณสุข รํวมกับ ก.กลาโหม ดูแล State Quarantine ใน กทม. และรํวมกับ ก.มหาดไทย จัด Local Quarantine ในตํางจังหวัด 
ปัจจุบันมี state Quarantine ในกทม. 10 แหํง ชลบุรีและนครปฐม 4 แหํง มีผู๎ถูกกักกันเข๎าพักสังเกตอาการ 1,478 ราย พบการติดเช้ือ 9 ราย สํวน Local 
Quarantine มี 1,192 แหํงทั่วประเทศ มีผู๎ถูกกักกัน 3,506 ราย พบการติดเช้ือ 62 ราย โดยการด าเนินงานใน State Quarantine ก.กลาโหมรับผิดชอบ 
และมีบุคลากรจากกรมควบคุมโรคให๎ค าปรึกษาด๎านการป้องกัน ควบคุมโรค เฝ้าระวังติดตามอาการ และคัดกรองผู๎เข๎าเกณฑ์การสอบสวนโรค รวมทั้ ง
กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต และกรมอนามัย สนับสนุนบุคลากรรํวมด าเนินงานในสํวนที่เกี่ยวข๎อง ผู๎กักกันโรคจะได๎รับการตรวจเช็คสุขภาพประจ าวัน 
และตรวจทางห๎องปฏิบัติการภายในวันท่ี 5-7 ของการเฝ้าระวัง  หากตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือเข๎าเกณฑ์ PUI จะสํงตํอสถานพยาบาลที่ก าหนดตํอไป 
3. เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองติดเชื้อโควิด 19 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผู๎จัดการรายวัน, แนวหน๎า, ขําวสด,) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ขําวสด, มติชน, 
คมชัดลึก, ประชาไท, สยามรัฐ, แนวหน๎า, ผู๎จัดการ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, sanook, thestandard, js100, 77khaoded, hebangkokinsight, 
nationtv, newstv, one31, workpoint, thaipbs, kapook) 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยวํา มีเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองที่ดํานสะเดา จ.สงขลา ติดเชื้อโควิด 19 ท าให๎ต๎องกักตัวผู๎ที่
สัมผัสใกล๎ชิดและเสี่ยงสูง 49 คน และกลุํมที่มีความเสี่ยงต่ าอีก 93 คน รวม 142 คน ขณะนี้อยูํในกระบวนการสอบสวนโรคโดยศูนย์ควบคุมโรค



                                         3 

ประเด็นข่าว 

และจังหวัด เบื้องต๎นได๎ปิดดํานสะเดา 7 วัน และต๎องมั่นใจกํอนจึงคํอยเปิดดํานอีกครั้ง 
4.มาตรการน าคนไทยกลับบ้าน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ขําวสด, มติชน, คมชัดลึก, ประชาไท, สยามรัฐ, แนวหน๎า, ผู๎จัดการ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, sanook, thestandard, 
js100, 77khaoded, thebangkokinsight, nationtv, newstv, one31, workpoint, thaipbs, kapook 
   -ผู๎บัญชาการทหารสูงสุด ช้ีแจงวํา มีคนไทยเข๎ามาทางดํานภาคใต๎แล๎ว 1,600 คน ขณะนี้ยังดูแลได๎ดี และยังไมํมีใครแสดงอาการ และยังมีคน
ไทยอีกหลายพันคนที่ลงทะเบียนเข๎าไทย แตํทุกคนต๎องมีใบรับรองแพทย์ และลงทะเบียนกํอน เพื่อจัดหาสถานที่กักกันของรัฐ ซึ่งทั้ง 3 ดํานใหญํ
ในภาคใต๎ รองรับได๎ 350 คน/วัน ขณะที่ ก.การตํางประเทศแจ๎งวํามีอีกหลายคนที่พักอยูํในมาเลเซีย หากต๎องการความชํวยเหลือให๎แจ๎ง
สถานทูตเพื่อสํงของยังชีพให๎ รวมถึงการอาศัยในมาเลเซียชํวงนี้แบบผิดกฎหมาย สถานทูตได๎คุยกับทางการมาเลเซียเพื่อชํวยเหลือ  
5.เพ่ิมประเทศเขตโรคติดต่ออันตราย 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ผู๎จัดการ, ขําวสด 
   -นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กลําวถึงกรณี สธ. ประกาศให๎มาเลเซีย กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย และพมํา เป็นท๎องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติด
โรคติดตํออันตราย กรณีโรคโควิด 19 วํา เพื่อให๎สามารถใช๎กฎหมายความมั่นคงในการดูแลป้องกันการแพรํระบาดได๎ เนื่องจาก 5 ประเทศนี้ยังมีการติดตํอ
กับไทย จึงต๎องมีการประกาศเพื่อให๎สามารถใช๎อ านาจทางกฎหมายเข๎าไปดูแลได๎ 
6.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอ้างรักษาโรคโควิด 19 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต ์มติชน, ผู๎จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, ประชาชาติ, ส านักขําวไทย, สวท. 
   -ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. ช้ีแจง กรณีมีขําวในสื่อสังคมออนไลน์วํา หนํวยงานด๎านอาหารและยาของประเทศจีน ได๎อนุมัติให๎ยาจีนช่ือ 
เหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูล มีข๎อบํงใช๎เพิ่มเติมส าหรับผู๎ป่วยที่ติดเช้ือโควิด 19 วํา ผลิตภัณฑ์ดังกลําวได๎รับอนุมัติทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในช่ือ 
“เหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูล” มีสรรพคุณชํวยขจัดพิษ ลดไข๎ บรรเทาอาการหวัด และสรรพคุณที่มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมคือ ใช๎บรรเทาอาการจาก
ไข๎หวัดใหญํ ได๎แกํ ไข๎ ปวดเมื่อยตามรํางกาย มีน้ ามูก ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ โดยให๎จ าหนํายเฉพาะในร๎านขายยาและสถานพยาบาลเทํานั้น ผู๎ได๎รับอนุญาต
น าเข๎า คือ บ.เอินเวย์ กรุ๏ป จ ากัด ไมํอนุญาตให๎ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรผํานทางสื่อออนไลน์ และห๎ามโฆษณาผลิตภัณฑ์โดยไมํได๎รับอนุญาต หากผู๎บริโภค
สั่งซื้อมาใช๎เสี่ยงตํอการได๎รับผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมและไมํได๎คุณภาพ และอาจได๎รับอันตรายถึงแกํชีวิตได๎ 
7.ยืนยันยาฟาวิพิราเวียร์ในไทยเพียงพอ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, ผู๎จัดการ, ประชาชาติ, ไทยรัฐ, mcot 
   -นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู๎ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ยืนยันวํา ไทยไมํขาดแคลนยาฟาวิพิราเวียร์ ท่ีผํานมาได๎น าเข๎าแล๎ว 5 ครั้ง รวม 187,000 เม็ด ใช๎ใน
ผู๎ป่วยแล๎ว 682 ราย เหลือท่ีหนํวยบริการอีก 30,000 เม็ด และยังมียาคงคลังอีกกวํา 100,000 เม็ด นอกจากนี้ ยังมีแผนจัดหาเพิ่มเติม โดยสั่งซื้อจากญี่ปุ่น 
100,000 เม็ด และจีน 200,000 เม็ด ส าหรับยอดผู๎ป่วยท่ีลดลงอยํางรวดเร็ว เป็นเพราะเมื่อจํายยาฟาวิพิราเวียร์ให๎กับคนไข๎เร็วขึ้น การจัดการเช้ือโควิด 19 
ในตัวคนไข๎จะเร็วมากยิ่งขึ้น สอดคล๎องกับรายงานที่มีผู๎ป่วยที่หายดีแล๎วกลับบ๎านเป็นจ านวนมาก รวมถึงขณะนี้มีห๎องปฏิบัติการที่สามา รถตรวจเช้ือได๎
คํอนข๎างเร็ว ดังนั้นยิ่งตรวจเร็ว ยิ่งรักษาเร็ว ท าให๎ควบคุมโรคเร็วไปด๎วย 
8.เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยติดเชื้อโควิด 19 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, แนวหน๎า, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ , nationtv, kapook, brandbuffe, ไอเอ็นเอ็น ผู๎จัดการ, กรม
ประชาสัมพันธ์, mcot, ผู๎จัดการ, ประชาชาติ 
   -ไปรษณีย์ไทย ช้ีแจง มีเจ๎าหน๎าทีป่ณ.ป่าตอง 1 ราย ติดโควิด 19 เป็นคนคัดแยกไปรษณียภัณฑ์ ไมํได๎ให๎บริการลูกค๎า ตรวจครั้งแรกไมํพบเช้ือ กักตัวครบ
ก าหนดแล๎วมาท างาน ลําสุดปิดสาขา 1 วัน เพื่อฆําเชื้อ พร๎อมสั่งเจ๎าหน๎าท่ีที่ใกล๎ชิดกักตัว 14 วัน  
มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ js100 
   -พล.อ.สมศักดิ์ รุํงสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแหํงชาติ เผย วันที่ 27 เม.ย.นี้ นายกฯ จะประชุมศบค.เพื่อสรุปวํามีความจ าเป็นต๎องขยายเวลาพ.ร.ก.
ฉุกเฉินหรือไมํ หากที่ประชุมเห็นสมควรตํออายุจะน าเรื่องเข๎าสูํที่ประชุมครม. วันที่ 28 เม.ย. โดยในความเห็นของหนํวยงานด๎านความมั่นคง มองวํา
สถานการณ์ยังไมํเรียบร๎อยจึงนําจะตํอขยายเวลาออกไปอีก แตํจะมีการหารือรํวมกับสภาพัฒน์ฯ เกี่ยวกับการผํอนปรนมาตรการตําง ๆ ตํอไป 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผู๎จัดการรายวัน, แนวหน๎า, ขําวสด,) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ขําวสด, มติชน, 
คมชัดลึก, ประชาไท, สยามรัฐ, แนวหน๎า, ผู๎จัดการ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, sanook, thestandard, js100, 77khaoded, thebangkokinsight, 
nationtv, newstv, one31, workpoint, thaipbs, kapook) 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กลําวถึงการปรับลดดํานเคอร์ฟิวจะมีผลตํอการป้องกันการแพรํระบาดของโรคหรือไมํ  วํา ต ารวจจะมีสายตรวจ
ออกไปในพื้นที่ ตามชุมชน และตรงไปบ๎านที่ได๎รับแจ๎งเบาะแส เบื้องต๎น หากพบการกระท าผิดจะพยายามแจ๎งเตือน แตํหากเลํนการพนันต๎องจับกุม
ด าเนินคดีทันท ีสํวนกรณีที่หากมีการแพรํระบาดระลอกใหมํหลังประชาชนกลับมาใช๎ชีวิตปกติมากขึ้น โดยเฉพาะการใช๎บริการรถสาธารณะ ยอมรับวํานํา
เป็นหํวง ต๎องขอย้ าวํา การออกไปข๎างนอกมีความสุํมเสี่ยง ดังนั้น ทุกคนต๎องปฏิบัติเชํนเดิม คือ สวมหน๎ากากอนามัย กินร๎อน ช๎อนตัวเอง ออกนอกบ๎าน
เฉพาะจ าเป็น ขณะที่ผู๎ประกอบการรถขนสํงต๎องยึดแนวทางการโดยสารที่ไมํให๎แออัด ห๎ามพูดคุยกันบนรถสาธารณะ สํวนการเดินทางระหวํางจังหวัด ต๎อง
แล๎วแตํพื้นที ่เพราะ ศบค. มอบอ านาจให๎ผู๎วําฯ ใช๎สถิติในจังหวัดเพื่อออกกฎเกณฑ์ของแตํละจังหวัด แตํย้ าวําห๎ามเดินทางชํวงเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ส าหรับ
ผลการตรวจเชิงรุกในชุมชน (Active Case Finding) เขตบางเขนและเขตคลองเตย โดย สปคม. ตั้งแต ํ15-22 เม.ย. ตรวจไปทั้งหมด 1,876 ราย พบผู๎ป่วย
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เพียง 1 ราย  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ nationtv 
   -นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา ระบุ กรณีครม.พิจารณาตัดงบสาธารณสุขและบัตรทอง แบํงการตั้งงบส ารองฉุกเฉิน แก๎สถานการณ์
ไวรัสโควิด-19 ระบาด วํา วิธีคิดผิดเพี้ยน สอบตกโดยสิ้นเชิง เพราะทุกรพ.ก าลังท างานหนัก มีรายจํายมากมาย ควรได๎รับการสนับสนุนมากกวํา 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์โลกวันนี ้
   -สสส. รํวมกับ กรมสุขภาพจิต ผลิตนิทาน 3 เรื่อง ให๎พํอแมํสร๎างเกราะป้องกันเด็กเล็กจากโควิด 19 ได๎แกํ 1.ล๎างมือกันเถอะ2.อานีสกับกอล์ฟสู๎โควิด 19 
และ 3.อีเล๎งเค๎งโค๎ง อยูํบ๎าน…ต๎านโควิด จ านวน 70,000 เลํม เพื่อสํงมอบแกํเด็กเล็กผํานเครือขํายชุมชนปฏิบัติการสํงเสริมการอําน และ อสม. ทั่วประเทศ 
น ารํองสํงมอบในพ้ืนท่ี สสจ.ยโสธร ผําน อสม. 3,500 เลํม 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ 
   -กรมศุลกากร ประกาศยกเว๎นอากรศุลกากรส าหรับของที่ใช๎รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคโควิด 19 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, มติชน, ขําวสด, แนวหน๎า, สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น, ผู๎จัดการ, mcot, workpointnews 
   -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ตรวจห๎องแล็บนิติวิทยาศาสตร์ หลังปรับปรุงเป็นแล็บตรวจหาเช้ือโควิด  19 ป้องกัน จนท.-นักโทษติดเช้ือ สร๎าง
ความมั่นใจให๎ญาติ จนท. และนักโทษ เริ่ม 23 เม.ย. คัดกรองจนท.สถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (บ๎านบางนา) และสถานพินิจ
และคุ๎มครองเด็กและเยาวชน จ.ปทุมธานี  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน 
  -พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู๎วําฯ กทม. รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่ กทม. (23 เม.ย.) พบผู๎ป่วยเพิ่มขึ้น 3 ราย ผู๎ป่วยสะสม 1,454 ราย 
รักษาหายเพิ่ม 15 ราย รวมรักษาหายสะสม 1,298 ราย ยอดผู๎เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ยอดผู๎เสียชีวิตรวม 22 ราย ซึ่งจะเห็นได๎วํายอด ผู๎ป่วยใหมํรายวันในพ้ืนท่ี 
กทม. ลดลงอยํางตํอเนื่อง 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ผู๎จัดการรายวัน 360 องศา 
   -รพ.พระปกเกล๎าจันทบุรี เปิดตัวห๎องปฏิบัติการอณูชีววิทยา ตรวจหาเชื้อโควิด 19 รู๎ผลใน 24 ช่ัวโมง ขีดความสามารถสูงสุด รองรับวันละ 1,000 ราย ผู๎
มีความเสี่ยงตรวจฟรี หากตรวจเองจํายประมาณ 3 พันบาท 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์แนวหน๎า 
   -เจ๎าอาวาสวัดน้ าตก อ.หลังสวน จ.ชุมพร ปลูกพืชสมุนไพรหลายชนิดในวัด คิดค๎นสูตรยาสมุนไพรเพื่อตํอสู๎กับโรคโควิด 19 ประกอบด๎วย ฟ้าทะลายโจร 
ลูกใต๎ใบ พลูคาว หนุมานประสานกาย เหงือกปลาหมอ มีสรรพคุณท าให๎อวัยวะภายใน ทั้ง ปอด ตับ ไต หัวใจ มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น สามารถตํอต๎านเช้ือ
โรคได๎เป็นอยํางดี น าไปผลิตใสํแคปซูลภายใต๎การดูแลของสมาคมหมอพื้นบ๎าน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ให๎บริการทั้งชาวบ๎านใกล๎เคียงวัด สํวนผู๎ที่
อยูํไกลจัดสํงทางไปรษณีย์ให๎ฟรี 
สถานการณ์ในต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา, แนวหน๎า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน๎า, 
ขําวสด, ส านักขําวอินโฟเควสท์, MCOT, sanook, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, สปริงนิวส์ ผู๎จัดการ, js100, newstv) 
    -สหประชาชาติ เตือนวํา นอกจากโรคระบาดใหญํ จ านวนคนขาดสารอาหารขั้นรุนแรงจะเพิ่มขึ้นอีกเทําตัว เป็นกวํา 200 ล๎านคนในปีน้ี 
   -mujประชุมสมัชชาใหญํแหํงสหประชาชาติ มีมติเรียกร๎องให๎ทั่วโลกเรํงการผลิต พัฒนา และการเข๎าถึงยา วัคซีน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให๎กับทุ ก
ประเทศอยํางเทําเทียม เพื่อรับมือโควิด 19 
   -WHO เตือน ยังคงต๎องเฝ้าระวังสถานการณ์การแพรํระบาดทั่วโลกอยํางตํอเนื่อง แม๎สถานการณ์ในภูมิภาคยุโรปตะวันตกจะเริ่มชะลอตัวลง แตํในภูมิภาค
แอฟริกา อเมริกากลาง และอเมริกาใต๎ กลับมีแนวโน๎มของการแพรํระบาดเพิ่มมากข้ึน  
   -สหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามค าสั่งยกระดับมาตรการควบคุมพรมแดนให๎เข๎มงวดขึ้นอีกข้ัน มีผลบังคับใช๎อยํางน๎อย 60 วัน ด๎านรัฐ
มิสซูรียื่นฟ้องร๎องรัฐบาลจีนเรื่องการบริหารจัดการโรคโควิด 19 กํอความเสียหายแกํเศรษฐกิจ สํวนสวนสัตว์บรองซ์ ในนิวยอร์ก พบเสือ-สิงโตอีก 7 ตัว มี
เชื้อโควิด 19 คาดวําติดจากคนดูแล และยังพบแมว 2 ตัวติดเช้ือโควิด 19 
   -ออสเตรเลีย รัฐบาลแถลงเรียกร๎องให๎ประเทศสมาชิกที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญํ กลุํมจี 20 รวมถึงจีน และอินโดนีเซีย เรํงยุติธุรกิจตลาดสดค๎า
เนื้อสัตว์และตลาดสดค๎าปลา ที่มีการจ าหนํายสัตว์ป่าเป็นๆ เพื่อป้องกันการแพรํระบาดของเชื้อโรคชนิดใหมํ 
   -สิงคโปร์ ขยายเวลาล็อกดาวน์ถึงวันท่ี 1 มิ.ย. หลังพบผู๎ติดเช้ือเพิ่มอีก 1,016 ราย ในรอบ 1 วัน เกือบท้ังหมดเป็นแรงงานในหอพักแรงงานตํางชาติ ยอด
ติดเชื้อสะสม 10,141 ราย เสียชีวิต 11 ราย 
   -อินโดนีเซีย มีผู๎ติดเชื้อรายใหมํ 283 ราย ยอดสะสมเพิ่มเป็น 7,418 ราย และมีผู๎เสียชีวิตอีก 19 ราย ยอดรวม 635 ราย ยอดผู๎เสียชีวิตมากที่สุดในกลุํม
ประเทศอาเซียน ประธานาธิบดีประกาศมาตรการห๎ามประชาชนเดินทางกลับบ๎านเกิดเพื่อฉลองวันอีดี้ลฟิตรี หลังสิ้นสุดเดือนรอมฎอน 
   -ไต้หวัน รัฐมนตรีกลาโหม ขอลาออกจากต าแหนํง หลังเกิดการแพรํระบาดโควิด 19 บนเรือล าหนึ่งของกองทัพเรือที่เดินทางเยือนเกาะในแปซิฟิกเมื่อ
เดือนที่แล๎ว 
   -เยอรมนี ทุกรัฐออกกฎให๎ประชาชนสวมหน๎ากากป้องกันเช้ือ พร๎อมเริ่มทดสอบวัคซีนป้องกันโควิด  19 ในมนุษย์ มีอาสาสมัครที่สุขภาพดีราว 200 คน 
อายุระหวําง 18-55 ปี เข๎ารํวมการทดสอบ 
   -เวียดนาม กรุงฮานอย ยกเลิกมาตรการรกัษาระยะหํางทางสังคมตั้งแตํ 23 เม.ย. แตํใน 2 เขตของเมืองซึ่งยังเป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงสูงตํอการระบาดของโควิด 19 
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ยังต๎องด าเนินมาตรการรักษาระยะหํางทางสังคมไปจนถึง 30 เม.ย. 
   -อินเดีย มีผู๎เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 29 ราย รวมเป็น 681 ราย และมีผู๎ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 922 ราย ผู๎ติดเชื้อสะสม 21,393 ราย สํวนมาตรการปิดเมืองมีผลถึง
วันท่ี 3 พ.ค. นี้  
   -ญี่ปุ่น ผู๎เชี่ยวชาญทางการแพทย์เรียกร๎องให๎มีการตรวจหาเช้ือโควิด 19 ในประชากรเพิ่ม ลําสุดด าเนินการตรวจหาเช้ือไปแล๎ว 130,000 ราย แตํยังเป็น
ตัวเลขท่ีต่ า เมื่อเทียบกับหลายประเทศ 
   -ลาว แถลง ไมํพบผู๎ป่วยโควิด 19 ตํอเนื่องเป็นวันท่ี 11 ยอดคงเดิม 19 ราย หายป่วยกลับบ๎านแล๎ว 4 ราย 
   -ฟิลิปปินส์ แถลง มีผู๎ติดเชื้อรายใหมํเพิ่มอีก 271 ราย รวมผู๎ติดเชื้อทั่วประเทศ 6,981 ราย เป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในสัปดาห์นี้  
   -จีน ทีมนักวิจัย ม.เจ๎อเจียง เผยผลการทดลองลําสุด พบโควิด 19 กลายพันธุ์แล๎วมากกวํา 30 สายพันธุ์ และ 19 สายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่ไมํเคยมีการ
ค๎นพบมากํอน 
   -ฝร่ังเศส ผู๎เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 544 คน รวมทั่วประเทศเป็น 21,340 คน สูงสุดเป็นอันดับ 4 ของโล 
   -สถานการณ์ทั่วโลก มีผู๎ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2,636,933 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 184,182 ราย และรักษาหายแล๎ว 717,444 ราย สหรัฐฯ ผู๎ติดเช้ือเพิ่ม 18 ราย 
ยอดสะสม 848,735 ราย (เสียชีวิตรวม 47,663 ราย) สเปน ไมํมีผู๎ติดเชื้อเพิ่ม ยอดสะสม 208,389 ราย (ไมํมีผู๎เสียชีวิตเพิ่ม) อิตาลี ไมํมีผู๎ติดเช้ือเพิ่ม ยอด
สะสม 187,327 ราย (ไมํมีผู๎เสียชีวิตเพิ่ม) ฝรั่งเศส ไมํมีผู๎ติดเช้ือเพิ่ม ยอดสะสม 159,877 ราย (ไมํมีผู๎เสียชีวิตเพิ่ม) เยอรมนี  ไมํมีผู๎ติดเช้ือเพิ่ม ยอดสะสม 
150,648 ราย (ไมํมีผู๎เสียชีวิตเพิ่ม) 
บทความ 
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ สังคมขําว  
   -เสนอวํา ไมํอยากให๎คนไทยหลงระเริงกับตัวเลขที่ศบค. แถลง เนื่องจากจ านวนการคัดกรองผู๎ติดเช้ือโควิดในประเทศยังไมํมาก เพราะมีการกีดกันการ
น าเข๎าชุดตรวจ Rapid Test จากบ.ยักษ์ใหญํรายหนึ่ง โดยอ๎างเบื้องบนเป็นผู๎ผลิตชุดตรวจโควิดแบบ PCR ท าให๎การตรวจหาผู๎ติดเช้ือจากกลุํมเสี่ยงมี
ข๎อจ ากัดและใช๎เวลานาน นอกจากน้ี มีเสียงสะท๎อนจากแพทย์รพ.ตํางจังหวัดหลายแหํงที่ต๎องการตรวจหาเช้ือในกลุํมเสี่ยงที่มีอาการเข๎าขําย แตํติดปัญหา
การขอรหัสจากสสจ. ท าให๎บางพื้นที่มีจ านวนผู๎ติดเช้ือ น๎อยหรือไมํมีเลย ต๎องฝากให๎นายกฯ ในฐานะหัวหน๎า ศบค. ฟังเสียงจากแพทย์ตํางจังหวัดบ๎าง อาจ
ท าให๎สถานการณ์โควิดในไทยอยูํบนโลกแหํงความเป็นจริง  
สื่อที่น าเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ 
   -เสนอวํา มีหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ียอดผู๎ติดเชื้อลดลงอยํางตํอเนื่อง ท าให๎ได๎วําสถานการณ์บรรเทาลงแล๎ว แตํธนาคารเพื่อการพัฒนาแหํงเอเชีย 
มองวํา มีความเป็นไปได๎ที่การพบผู๎ติดเช้ือน๎อยหรือลดลง เป็นเพราะการตรวจหาเช้ือท าได๎ไมํทั่วถึง เนื่องจากชุดตรวจมีราคาแพงและมีจ านวนจ ากัดแตํทั่ว
โลกมีความต๎องการเหมือนกัน รวมทั้งการใช๎ชุดตรวจต๎องอาศัยขีดความสามารถด๎านอ่ืนด๎วย โดยเฉพาะห๎องปฏิบัติการทางการแพทย์และโครงสร๎างพื้นฐาน
ของระบบสาธารณสุข เพื่อเก็บตัวอยําง แปลผลการตรวจ และสื่อสารผลไปยังผู๎ที่เกี่ยวข๎องเพื่อน าข๎อมูลที่ได๎ไปวางแผนป้องกันระดับประเทศ เอดีบีจึง
เรียกร๎องให๎องค์การพัฒนาระหวํางประเทศตํางๆ เรํงให๎ความชํวยเหลือแกํประเทศก าลังพัฒนา เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการตรวจหาเช้ือโควิด 19 
และเตือนวํา การขาดข๎อมูลที่ถูกต๎องในการเรํงตรวจหาผู๎ป่วย รวมถึงผู๎ที่มีเช้ือที่ไมํแสดงอาการ จะมีผลตํอการควบคุมการระบาด รวมทั้งการกลับมาเปิด
เศรษฐกิจ และจะเป็นโอกาสให๎เช้ือไวรัสกลับมาระบาดอยํางรวดเร็วได๎ในอนาคต 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ส านักขําวหัวเขียว 
   -เสนอวํา ไมํเห็นด๎วยกรณีนายกฯ สั่งตัดงบกองทุนบัตรทองไปใสํงบกลาง 2,400 ล๎านบาท แทนที่จะเพิ่มงบเพื่อให๎ดูแลสุขภาพประชาชนเป็นพิเศษ และ
เหตุใด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. จึงยินยอมให๎ ก.การคลังดึงเงินจากกองทุนบัตรทองไปใสํงบกลางโดยไมํสอบถามความเห็นประชาชนกํอน ขอให๎
ทบทวนคืนเงิน 2,400 ล๎านบาทใหก๎องทุนบัตรทองอยํางเดิม 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยโพสต์ บทบรรณาธิการ 
   -กลําวถึงการตัดสินใจของนายกฯ ในสัปดาห์หน๎า ในการรับมือกับโรคโควิด 19 วําจะใช๎มาตรการเข๎มข๎นตํอไปอีกหนึ่งเดือนทั่วประเทศ หรือจะมีการผํอน
คลายบางกิจกรรม เพื่อไมํให๎ประชาชนได๎รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมากไปกวํานี้ ต๎องค านึงให๎มาก วําสิ่งที่ตามมาต๎องไมํท าให๎ตัวเลขผู๎ติดเช้ือในประเทศ
กลับมาสูงขึ้นอีก ไมํเชํนนั้นท้ังหมดที่ท ากันมารํวมเดือนอาจสูญเปลํา 
สื่อที่น าเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์ ร๎อยเรื่องเลํา 
  -กลําววํา เราจะสามารถผํานพ๎นวิกฤติจากไวรัสโควิด 19 ได๎อยํางปลอดภัยและรู๎เทําทันขําวสารที่ท าให๎สังคมเกิดความสับสนแปลกแยกทั้งในห น๎า
หนังสือพิมพ์และทางสื่อออนไลน์ ด๎วยการมีวิจารณญาณและการมีสติไตรํตรอง 
สื่อที่น าเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ ประเด็นลึก 
   -กลําววํา วันที่ 30 เม.ย.จะเป็นวันครบก าหนดการประกาศใช๎ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีขําววําจะมีหลายสิบจังหวัดอาจได๎รั บการ
ปลดล็อก หรือห๎างร๎าน ธุรกิจขนาดใหญํเตรียมเปิดท าการ แตํยังไมํมีข๎อสรุปใดๆ ต๎องรอความชัดเจนจากท่ีประชุม ครม. และ ศบค.เทํานั้น ลําสุดมีสัญญาณ
จากฝ่ายความมั่นคงเห็นควรให๎ตํออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไป เพราะสถานการณ์ยังไมํเรียบร๎อย สํวนมาตรการผํอนปรนต๎องรอความชัดเจนจากที่ ประชุม
ครม.ตํอไป 
สื่อที่น าเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ 
   -เสนอค าแนะน าจากกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค เกี่ยวกับมาตรการสร๎างความปลอดภัยจากโควิด 19 ในการจัดโรงทาน ผู๎ประกอบการ ผู๎ขาย ผู๎
บริจาคอาหาร ผู๎ขนสํงอาหาร และผู๎บริโภค 
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สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ 
   -กลําววํา ผลพวงโควิด 19 กระทบตํอสภาพเศรษฐกิจและสังคม การทยอยปิดกิจการ คนตกงาน ไร๎เงิน รอคิ วรับแจกของ แจกเงินยังชีพ การรวมตัว
ประท๎วงมาตรการรัฐชํวยเหลือเพราะเข๎าไมํถึงสิทธิ เลวร๎ายสุดคือ สถิติการฆําตัวตายที่เพิ่มสูงขึ้น ต๎องท าโมเดลรับมือ 
งบฯ บัตรทอง 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (ขําวสด, คมชัดลึก, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน๎า, โพสต์ทูเดย์, nationtv, one31, ผู๎จัดการ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, tnn, thestandard, 
ฐานเศรษฐกิจ, workpointnews, isaranews, ไอเอ็นเอ็น, nationweekend, js100, newstv, ส านักขําวไทย) ทีวีชํอง 9, Thaipbs 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กลําววํา การโอนงบประมาณ 2,400 ล๎านบาท ของสปสช. เป็นการบริหารงบประมาณของส านักงบฯ 
เทํานั้น ไมํได๎กระทบกับสิทธิบัตรทองแตํอยํางใด  
   -นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ให๎สัมภาษณ์กรณีการจํายคําตอบแทนให๎บุคลากรทางการแพทย์ที่บรรจุใหมํ วํา พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแหํงชาติ 
มาตรา 46(2) ครอบคลุมคําใช๎จํายของหนํวยบริการในสํวนเงินเดือนและคําตอบแทนบุคลากร รัฐบาลได๎น างบคําใช๎จํายรายหัวสํวนนี้มาใช๎เป็นเงินเดือน
คําตอบแทนของข๎าราชการบรรจุใหมํ 45,684 ต าแหนํง เพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด 19 ท้ังนี้ รัฐบาลได๎สนับสนุน สธ.และ สปสช. โดยจัดสรรงบกลางปี 
2563 ครั้งท่ี 1 จ านวน 1,233 ล๎านบาท และรอบ 2 จ านวน 5,488 ล๎านบาท ในจ านวนนี้เป็นของ สปสช. 3,260 ล๎านบาท นอกจากนี้ ยังสนับสนุนงบกลาง
เพื่อจัดหาหน๎ากากอนามัย หน๎ากาก N95 และชุด PPE 1,551 ล๎านบาท และยังเตรียมไว๎สนับสนุนอีกกวํา 45,000 ล๎านบาท นอกจากน้ี รัฐบาลยังสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติมในการจัดบริการประชาชนให๎กับ สธ.และ สปสช.อยํางตํอเนื่องทุกปี หากงบประมาณที่ใช๎ในการบริการประชาชนไมํเพียงพอ ก็พร๎อม
สนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให๎ประชาชนได๎รับบริการที่ดีที่สุด  
สื่อที่น าเสนอ : เพจgossip สาสุข 
   -โพสต์ข๎อความวํา ปลัด สธ. ยอมรับวํา รํางพ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งใจโยกงบบัตรทอง 2,400 ล๎านบาท เพื่อไปอุดหนุนขรก.บรรจุใหมํ โดย
ในงบบัตรทองมีสํวนท่ีเป็นคําแรงสามารถดึงไปจํายเงินเดือนได๎ ซึ่งสิ่งท่ีสธ.ต๎องจัดการให๎ชัด คือ 1.ต๎องตอบให๎ได๎วําที่ไปพูดเมื่อวันที่ 7 เม.ย. วําเงินบ ารุงและ
เงินเหลือเพียงพอที่จะบรรจุขรก.ใหมํ แล๎วท าไมถึงเวลาจริงเงินกลับไมํพอ ต๎องมาเอาเงินกองทุนบัตรทอง 2.ต๎องเขียนรายละเอียดให๎ชัดวํา 2,400 ล๎านบาท 
จะดึงจากสํวนไหน ใช๎บรรจุข๎าราชการอยํางไร จะจํายเงินเดือนได๎กี่คน และเพียงพอแล๎วหรือยัง 3.สธ. และส านักงบฯ ต๎องแจกแจงตัวเลขให๎ชั ดวํา เงินที่
หายไปจากกองทุนบัตรทอง 2,400 ล๎านบาท จะไมํกระทบกับคําแรงบุคลากรเดิม ไมํกระทบกับรพ.และประชาชน 4.ต๎องตอบค าถามจากหลายรพ.ให๎ได๎ด๎วย
วํา งบประมาณฉุกเฉินเรํงดํวนท่ีไปไมํถึงรพ. และหลายรพ.ต๎องออกเงินไป ซึ่งต๎องโยกเงินกองทุนบัตรทองมาใช๎กํอนหน๎านี้ หายไปไหน และบริหารจัดการ
อยํางไรจึงไปไมํถึง 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ประชาไทย, ผู๎จัดการ, โพตส์ทูเดย์, mcot, sanook, newstv, kapook, waymagazine, nationtv, bangkokinsight, 
isaranews 
   -กลุํมคนรักหลักประกันสขุภาพ ยื่นจดหมายคัดค๎านการตัดงบบัตรทองและงบสาธารณสุข ถึงนายกฯ ให๎เหตุผลวํา 1.งบบัตรทอง 2,400 ล๎านบาท ถือเป็น
งบกองทุนรักษาพยาบาลในลักษณะรายจํายประจ าที่เป็นไปเพื่อการจัดสวัสดิการแหํงรัฐ เป็นหลักการส าคัญที่จะไมํน างบประมาณรายจํายสํวนนี้ไปจัดท า
รํางพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจําย ขณะที่งบประมาณ สธ. 938.4 ล๎านบาท เป็นงบลงทุนซํอม-สร๎างอาคาร ห๎องพักผู๎ป่วย ห๎องพักเจ๎าหน๎าที่ในรพ.
ตํางจังหวัด หากดึงงบประมาณสํวนนี้ไปยํอมสํงผลกระทบกับรพ.ทั่วประเทศ  2.ภายใต๎วิกฤติการแพรํระบาดของโควิด 19 ประชาชนมารับการ
รักษาพยาบาลน๎อยลง เพราะได๎รับค าแนะน าให๎ชะลอการเข๎ารับการรักษาพยาบาล หากงบประมาณด๎านรักษาพยาบาลถูกปรับลดลง จะสร๎างภาระด๎าน
การเงิน เพิ่มภาระการบริหารจัดการภายใน สํงผลตํอภาระหนี้สินท่ีเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลประชาชนในภาพรวม 
โรคไข้หวัดใหญ่-ไข้เลือดออก 
สื่อที่น าเสนอ : ขําวสด 
   -นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู๎ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กลําววํา เมื่อเข๎าหน๎าฝนจะมีโรคไข๎หวัดใหญํและไข๎เลือดออก การวินิจฉัยในชํวงนี้อาจต๎องคิดวํา 
ผู๎ป่วยอาจมาด๎วยอาการสงสัยไข๎เลือดออกกํอนสงสัยโรคโควิด และสํงแล็บด๎วยความเหมาะสม หากสงสัยมีประวัติเสี่ยงโควิดต๎องสํงสารคัดหลั่งไปตรวจ ถ๎า
สงสัยไข๎เลือดออกต๎องเจาะเลือดวิเคราะห์ ซึ่งโอกาสเป็นทั้งสองโรคมีเป็นไปได๎น๎อย สํวนประชาชนต๎องให๎ความรํวมมือ ใช๎โอกาสอยูํบ๎านหยุดเช้ือ ท าลาย
แหลํงเพาะพันธุ์ยุงลาย ส าหรับ 7 กลุํมเสี่ยงต๎องฉีดวัคซีนไข๎หวัดใหญํ ได๎แกํ 1.หญิงตั้งครรภ์  2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ขวบ 3.ผู๎มีโรคเรื้อรังประจ าตัว 4.
ผู๎สูงอายุ 65 ปีข้ึนไป 5.ผู๎พิการทางสมอง 6.โรคธาลัสซีเมีย และผู๎ที่ภูมิคุ๎มกันบกพรํอง รวมผู๎ติดเชื้อเอชไอวี ท่ีมีอาการ และ 7.โรคอ๎วน 
ปิดเทอมเด็กเสี่ยงโรคอ้วน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ มติชนออนไลน์, MCOT, JS100   
   -นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแหํงชาติมหาราชินี เผย ชํวงปิดเทอม เด็กสํวนใหญํใช๎เวลาวํางดูทีวี เลํนเกมคอมพิวเตอร์ ดูโทรทัศน์เกิน 2 
ชม.ตํอวัน มีการเคลื่อนไหวหรือออกก าลังกายน๎อยลง กินอาหารจ าพวกขนมกรุบกรอบ น้ าหวาน น้ าอัดลม อาหารจานดํวน ที่มีคุณคําทางอาหารไมํมากแตํ
ให๎พลังงานสูง ท าให๎เสี่ยงขาดสารอาหารที่จ าเป็นตํอรํางกายและยังสํงผลให๎เกิดโรคอ๎วนได๎ พํอแมํ  ผู๎ปกครอง ควรดูแลจัดเตรียมเมนูอาหารที่ดีตํอสุขภาพ 
ลด หวาน มัน เค็ม เน๎นเพิ่มผัก ผลไม๎รสไมํหวานจัดในทุกมื้ออาหาร เพิ่มกิจกรรมทางกายและสํงเสริมให๎ออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ เพื่อพั ฒนาระบบ
ประสาทและกล๎ามเนื้อ เชํน ว่ิง กระโดดเชือก เต๎นแอโรบิค เป็นต๎น 

 


