
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, tnnthailand, ส านักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น) 
    -นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงแนวทางการยกเลิกรายชื่อประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่อร้ายแรง เพิ่มจากประเทศจีนและ
เกาหลีใต้ ว่า ผุ้เสนอคือคณะกรรมการวิชาการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ซึ่งอาจจะเพิ่มหรือลดตามความเสี่ยง แต่ไม่ต้องกังวลเพราะยังมี
มาตรการห้ามการเดินทางเข้ามาของสายการบิน ส่วนการผ่อนคลายมาตรการกับประเทศ เพื่อนบ้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ คณะกรรมการวิชาการจะ
พิจารณา อย่างไรก็ตาม ต้องป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาตามด่านช่องทางธรรมชาติ และเป็นหน้าที่ของทุกคนท่ีต้องให้ความร่วมมือ รวมถึงให้ไปฉีด
วัคซีนป้องกันไข้หวัดทุกสายพันธ์ุ และระวังเรื่องโรคไข้เลือดออกด้วย 
สื่อทีน่ าเสนอ: นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(เดลินิวส์, มติชน, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ส านักข่าวไทย
, กรมประชาสัมพันธ์, bluechipthai, ทันหุ้น, มิติหุ้น, บางกอกทูเดย์, สวท) 
    -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. รับมอบซิมฮีโร่ จาก AIS พร้อมแพ็กเกจประกันชีวิต ให้แก่อสม. พร้อมกันนี้ยังได้พัฒนาระบบแอป
พลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ท างานเชิงรุกแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งปัจจุบันมีอสม. 1,050,000 คน แต่ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน 410,000 คน ใช้แอป
พลิเคชันจริง 340,000 คน พร้อมย้ าหลังผ่อนปรนมาตรการ ใหก้ลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแต่ยังต้องป้องกันตนเองเหมือนเดิม 
    นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า บริษัทฯ ได้น าเครือข่าย 5G มาพัฒนาโครงการข่ายในการท างานของแพทย์ 
พยาบาล และอสม. โดยใช้งบ 177 ล้านบาท ติดตั้งเครือข่ายในรพ. 161 แห่ง พัฒนาหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ ท าหน้าหน้าที่ตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19 
รวมถึงการพัฒนาฟีเจอร์คัดกรองติดตามโควิด-19 ในแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ครอบคลุมการคัดกรอง จดบันทึก และประมวลผล สามารถใช้ได้ทุก
เครือข่าย 
สื่อที่น าเสนอ: ส านักข่าวไทย 
    -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยหลังหารือร่วมกับ ก.พัฒนาสังคม-มหาดไทย-ศึกษาธิการ และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ดูแล
เด็กที่รับผลกระทบจากโควิด-19 วางแนวทางช่วยเหลือ 5 ด้าน 1.เรื่องอาหารกลางวันและนมโรงเรียน 2.พัฒนาการของเด็กที่ลดลงจากการขาดการ
เรียนรู้ ไม่เป็นตามวัย 3.ขาดการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ 4.ขาดการใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสม 5.เด็กตกเป็นที่รองรับความตึงเครียดในครอบครัว 
จากการที่ต้องหยุดอยู่บ้านนาน ขณะที่ยูนิเซฟฯ ช่ืนชมประเทศไทยดูแลประชากรใหป้ลอดภัยจากโควิด-19 ได้อย่างมีศักยภาพ 
สื่อที่น าเสนอ: นสพ.(ไทยรัฐ, แนวหนา้) เว็บไซต์(เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์) 
    -นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันนี้ (18 พ.ค.) พบผู้ป่วยติดเช้ือรายใหม่ 3 คน เป็นการติดเช้ือภายในประเทศ 
สอดคล้องกับข้อมูลว่ามีการติดเช้ือภายในครอบครัว 50% จึงต้องแนะน าการเว้นระยะห่างในครอบครัว แยกของใช้ส่วนตัวและแยกส ารับอาหาร ขณะที่ 
26% เป็นการติดเช้ือในการท างานใกล้ชิดกัน ดังนั้นการเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย เป็นเรื่องส าคัญมาก ส่วนกรณีที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนจะท า
ให้เช้ืออยู่ได้นานหรือไม่ ยังไม่มีองค์ความรู้ที่แน่ชัด แต่เช้ือโคโรนาไวรัส 2019 อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับซาร์ส, เมอร์ส ซึ่งฤดูฝนมีทั้งความช้ืนและอุณหภูมิ
ลดลง เช้ือไวรัสจึงอยู่ได้นาน  และการวินิจฉัยโรคในฤดูฝน แพทย์ต้องสังเกตเพราะโควิด -19 และไข้หวัดใหญ่คล้ายคลึงกัน แต่ไข้หวัดใหญ่การด าเนิน
ของโรคช้ากว่าและไม่ใช่ทุกรายจะปอดอักเสบ ส่วนโควิด-19 การด าเนินของโรคเร็วและเสี่ยงปอดอักเสบได้ง่าย 
สื่อที่น าเสนอ: นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สปริงนิวส์, ประชาชาติธุรกิจ
, กรุงเทพธุรกิจ, newtv, thaiPBS, สวท.) ทีวีทุกช่อง 
    -นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการส ารวจล่าสุด พบว่าความเครียดเริ่มลดลงจากการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ส่วน
อัตราการฆ่าตัวตาย ปัจจุบัน 6.6 ต่อแสนประชากร หากไม่ท าอะไรจะเพิ่มถึง 8.8 ต่อแสนประชากร ดังนั้นกรมฯ จะร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ดูแล
ประชากร 4 กลุ่ม คือ 1.เกี่ยวข้องกับผู้ติดเช้ือ 2.บุคลากรสาธารณสุขที่อาจเกิดภาวะหมดไฟได้ง่าย ขณะนี้เข้าไปดูได้ประมาณ 50% 3.ประชาชนทั่วไป 
และ 4.กลุ่มเปราะบางปัญหาสุขภาพจิต โดยแผนภายใน 3 เดือนจะมุ่งปัญหาความเครียด หมดไฟ ซึมเศร้า และฆ่าตัวตาย เพิ่มภูมิคุ้มกันจิตใจ ให้พร้อม
เข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ เสริมสร้างพลังด้วยวัคซีนใจในบุคคล ครอบครัว และชุมชน  
สื่อที่น าเสนอ: นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, thaiPBS) 
    -พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การดื่มสุราท าให้ภูมิคุ้มกันลดลง การท างานของเม็ดเลือดขาวเสียไป เสี่ยงติด
เชื้อโควิด 19 มากข้ึน 3-7 เท่า และหากเป็นโรคปอดบวมจะมีโอกาสเข้าไอ.ซี.ยู. 60% ส่วนผู้สูงอายุดื่มสุรามีโอกาสป่วยเป็นหวัด 30% ถ้าหญิงตั้งครรภ์
ดื่มสุรา ลูกในท้องมีโอกาสติดเช้ือ 2.9 เท่า ยืนยันว่าไม่มีข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่าการดื่มสุราช่วยป้องกัน ฆ่าเช้ือไวรัสได้ การดื่มสุราอาจท าให้ลืม
ปัญหาแต่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา การดื่มหนักเป็นประจ ามีผลต่อสารสื่อประสาทในสมองและก่อโรคซึมเศร้าได้ การยับยั้งช่ังใจลดลง เสี่ยงต่อการเกิดความ
รุนแรง  
สื่อที่น าเสนอ: นสพ.ข่าวสด 
    -นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงการผ่อนปรนให้คลินิกเสริมความงามเปิดด าเนินการได้ เฉพาะเรือนร่าง 
ผิวพรรณ เลเซอร์ ยกเว้นใบหน้า ว่า หากคลินิกปล่อยปละละเลยไม่ป้องกันอาจท าให้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ได้ ขอย้ าให้คลินิกทุก
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แห่งเตรียมพร้อมระบบเฝ้าระวังการแพร่กระจายและคัดกรองโรคโควิด -19 โดยปฏิบัติตามแนวทางที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ https://mrdhss. 
moph.go.th หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต้องระวางโทษจ าและปรับ และอาจมีค าสั่งให้ปิดกิจการช่ัวคราวด้วย 
    ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ได้ก าหนดแนวทางในคลินิกเสริมความงาม 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1.จัดให้มี
จุดคัดกรอง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิ 2.จัดจุดรอตรวจ ที่นั่งห่าง 1.5-2 เมตร และเช็ดท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ 3.จัดท าเวชระเบียน 
คัดกรอง บันทึก ซักถามประวัติเสี่ยงของผู้ที่มารับบริการ มีการวัดอุณหภูมิทุกครั้ง 4.รับบริการได้ 1 คนต่อแพทย์หรือพยาบาล 1 คน โดยมีการรักษา
ระยะห่าง 5.หัตถการต่างๆ มีการแยกผู้รับบริการ ห้องละ 1 คน ผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือเฟซชีลด์ และสวมถุงมือทุกครั้ง 6.จัดให้มีการช าระ
ค่าบริการแบบออนไลน์ จัดท าเอกสารแนะน าบริการ/ใบเสร็จ/ใบนัดตรวจ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หากช าระด้วยเงินสดหรือต้องส่งมอบเอกสารต่างๆ 
พนักงานต้องใส่ถุงมือ และ 7.การอ านวยความสะดวกอื่นๆ ในสถานพยาบาล ต้องมีการแยกขยะติดเชื้ออย่างถูกต้อง จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน 
    -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคติดต่ อน าโดย
ยุงลายเพิ่มขึ้น จึงต้องมีการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลายเชิงรุกในพ้ืนท่ีทุกจังหวัดอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการ
ระบาดของโรคโควิด 19 จึงต้องด าเนินการร่วมกับการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น, สวท., ทีวีช่อง NBT 
    -ที่ตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโมบายคลายเครียดสัญจร ของกรมสุขภาพจิต 
พร้อมมอบถุงดีต่อใจ โดยมีประชาชน พ่อค้าแม่ค้า ให้ความสนใจเข้ารับบริการจ านวนมาก ซึ่งเป็นการน าร่องที่แรก และภายในเดือนพ.ค.จะสัญจรไปอีก 
8 แห่ง ได้แก่ ตลาดบ้านท่อ ตลาดเมืองใหม่ ตลาดศิริวัฒนา ตลาดประตูเชียงใหม่ ตลาดสันป่าข่อย ตลาดสดแม่เหยีะ และรพ.จอมทอง และอีก 8 แห่งใน
เดือนมิ.ย. 
    นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ภายในรถจะมีเครื่องไบโอฟีดแบ็ค ตรวจวัดระดับความเครียด เก้าอี้คลายเครียด มุมให้
ค าปรึกษา รวมถึงการแนะน าสายด่วนสุขภาพจิตช่วงโควิด -19 นอกจากนี้ รพ.สวนปรุง ยังจัดตั้งตู้ดีต่อใจไว้ด้านหน้ารพ. เพื่อแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้
ยากไร้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วย โดยประชาชนท่ีมารับของจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุข 
โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหยิบของไปแต่พอดี เพื่อเหลือแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วย 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ 
    -นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ลงพ้ืนท่ีศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก ย้ าคุมเข้มมาตรการหลักสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ 
    -คณะกรรมการประสานงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ไทย-ไต้หวัน บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสธ.ไทย โดยมี ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ 
รองปลัด สธ. เป็นตัวแทนรับมอบ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน 
    -ผวจ.ปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบดอกไม้และกระเช้าให้แก่ผู้ป่วย รพ.ปัตตานี ที่หายจากโรคโควิด-19 
เป็นคนสุดท้ายของ จ.ปัตตานี โดยมีรถรพ.ยะรังมารับกลับภูมิล าเนา ทั้งนี้ จ.ปัตตานีไม่มีผู้ติดเช้ือเพิ่มติด ต่อกันมาแล้ว 27 วัน โดยมีผู้ติดเช้ือสะสม 91 
ราย เสียชีวิต 1 ราย 
มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ 
สื่อที่น าเสนอ :นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าว
สด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผู้จัดการรายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, ส านัก
ข่าวอิศรา, innnews, siamsport , tnnthailand, newtv, sanook, mthai, bbc, acnews js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, 
thestandard, bangkokbiznews, workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat, kapook, thansetthakij) ทีวีทุกช่อง 
    -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า ผู้ติดเชื้อสะสมขณะนี้ 3,031 ราย ผู้ติดเช้ือรายใหม่ 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม  รวมยอดเสียชีวิตสะสม 
56 ราย หายป่วยกลับบ้านได้เพิ่มอีก 1 ราย รวมหายป่วยสะสม 2,857 ราย และรักษาตัวอยู่ใน รพ. 118 ราย โดยผู้ติดเช้ือรายใหม่ 2 รายแรก ได้แก่ 
หญิงไทย อายุ 29 ปี มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในที่ท างานส่วนราชการในกทม. เข้ารับการตรวจหาเช้ือวันที่ 15 พ.ค. และรักษาต่อที่รพ.ใน จ.
นนทบุรี และชายไทย อายุ 55 ปี มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในที่ท างานเดียวกับรายที่ 1 เข้ารับการตรวจหาเช้ือวันที่ 15 พ.ค. และรักษาต่อรพ.
เดียวกนั กลุ่มนี้เกิดในท่ีท างานเดียวกันรวม 6 ราย ซึ่งกรมควบคุมโรคเข้าไปติดตามมีผู้ใกล้ชิดต้องรับการตรวจเพิ่มเติม และรายที่ 3 เป็นหญิงไทย อายุ 
27 ปี อาชีพพนักงานขายสินค้า ภูมิล าเนา จ.ภูเก็ต มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่ จ.ปราจีนบุรี เข้ารับการตรวจหาเช้ือวันที่ 15 พ.ค. และรักษาต่อที่
รพ.ใน จ.ภูเก็ต ทั้งนี้ การวิเคราะห์กรณีเดินทางออกจาก จ.ภูเก็ต แล้วพบว่าป่วยโควิด-19 ในจังหวัดต่าง ๆ เดือนมี.ค. 7 ราย เดือน เม.ย. 5 ราย และ 
พ.ค. 2 ราย คือ ปราจีนบุรี และเชียงใหม่  
    -กรมอนามัย สรุปผลการลงพื้นที่ตรวจร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตามมาตรการหลัก 5 ข้อ และมาตรการเสริม ใน 6 กลุ่มกิจการ 
2,375 แห่งทั่วประเทศ พบว่า 3 มาตรการหลักที่ท าได้ดีคือ 1.การล้างมือเฉลี่ย 96.46-100% 2.ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากตลอดเวลา 
96.08% 3.การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 94.87% ส่วน 3 มาตรการหลักที่ควรเน้นย้ า คือ 1.การท าความสะอาดห้องน้ า 32.00% 2.ที่ล้างมือจุด
บริการแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง 3.70% และ 3.การจ ากัดจ านวนคนต่อพ้ืนท่ี 39.19% กรณีตลาด ท าได้ดีเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย แต่พบว่าคนยังมี
ความแออัด ด้านซูเปอร์มาร์เกตต้องเพิ่มการท าความสะอาดพื้นผิว ในสวนสาธารณะและสนามกีฬา ต้องมีการท าความสะอาดวัสดุอุปกรณ์กีฬา ม้านั่ง
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และถังขยะ และต้องมีจุดล้างมือเพิ่ม ด้านร้านเสริมสวย ต้องเน้นย้ าการสวมหน้ากากอนามัยและจัดภาชนะรองรับขยะ ร้านตัดขนสัตว์ ต้องเพิ่มการท า
ความสะอาดพื้นท่ีและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยมากขึ้น 
    -กรณีไลน์ไทยชนะ เป็นของจริง ได้เปิดทั้งสองระบบเพื่อสื่อสารสองทาง หากมีปัญหาโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 1119  
    -ภาพรวมการเปิดห้างสรรพสินค้าวันแรก ประชาชนและร้านค้าให้ความร่วมมืออย่างดี ท้ังนี้ การผ่อนคลายระยะที่ 2 ถ้าท าได้อย่างดี โอกาสที่จะเปิด
กิจการอีกจ านวนมากอาจเกิดขึ้นได้ในระยะ 3 ซึ่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อาจกระทบเศรษฐกิจบ้าง แต่ช่วยลดผู้ป่วยในไทยได้และมีจ านวนน้อยกว่าประเทศ
อื่นๆ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 แต่ยังจ าเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งท่ีออกจากบ้าน 
สื่อน าเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ส านักข่าวไทย 
    -นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล กล่าวถึงกรณีมีการเรียกร้องให้นายกฯ ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ว่า ที่ผ่านมามีการพิจารณาสถานการณ์อย่าง
ต่อเนื่องโดย ศบค. มีการวิเคราะห์ในทุกมิติ ทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม ส่วนการผ่อนปรนเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ผู้ติดเช้ือและ
ความเห็นด้านสาธารณสุข สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ หากรัฐบาลปลดล็อกทั้งหมดเหมือนบางประเทศอาจส่งผลให้มีการระบาดในระลอก 2 
สื่อน าเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ 
    -พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก ก.กลาโหม กล่าวถึงการรับคนไทยจากต่างประเทศ 15,000 คนกลับ ว่า ขณะนี้สามารถรองรับคนไทยกลับจาก
ต่างประเทศได้ประมาณ 400 คนต่อวัน คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จึงรับกลับได้หมด 15,000 คน และจะขยายศูนย์กักตัวเพื่อรองรับผู้ที่กลับ
จากต่างประเทศให้เพียงพอ โดยสถานท่ีจะต้องเป็นไปตามที่ สธ. ก าหนด ส่วนมาตรการผ่อนคลายระยะที่2 ศปม.จะติดตามเฝ้าระวัง ตรวจตรา ท าความ
เข้าใจกับเจ้าของกิจการและประชาชนท่ีใช้บริการอย่างเคร่งครัด 
สื่อน าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
    -กลุ่มคนไทย 264 คน จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คัดกรองโรคพบมีไข้ 9 ราย น าส่งรพ. ส่วนที่เหลือส่ง
กักตัวท่ีโรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช จ.ชลบุรี โรงแรมเมอเวนพิค ถ.วิทยุ และโรงแรมคิวว์ สุขุมวิท 79  และกลุ่มคนไทยจากประเทศสิงคโปร์ 130 คน มี
ไข้ 3 คน น าส่งรพ.ใน จ.สมุทรปราการ ท่ีเหลือกักตัวท่ี ชลบุรี สมุทรปราการและกทม. 
สื่อน าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, บ้านเมือง, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100 
    -สสส. จัดเสวนา ทิศทางประเทศไทย : ฝ่าวิกฤตโควิด-19 สู่ชีวิตวิถีใหม่ โดย พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ กล่าวว่า การรักษา
ใจส าคัญไม่แพ้กับการรักษากาย การใช้ชีวิตวิถีใหม่ช่วงยุคโควิด-19 มีหลักปฏิบัติ 4 ข้อ คือ 1.ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น 2.พยายามอย่าอยู่นิ่ง 3.ท าประโยชน์
ต่อส่วนรวม 4.ปรับตัว 
    -นพ.ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ รมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 กว่า 4 ล้านคนท่ัวโลก คาดว่าจะใช้เวลา 12-18 เดือนเป็น
อย่างน้อย จนกว่าจะมีวัคซีนและภูมิต้านทานธรรมชาติ รูปแบบของการระบาดต่อจากนี้จะเกิดจากภายนอกเข้ามาในประเทศ ส่วนการติดเช้ือใน
ประเทศเป็นได้ทั้งแบบวงจ ากัด แบบกลุ่มก้อน หรือแบบวงกว้าง จึงต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและการควบคุมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งด้าน
สาธารณสุข สังคม และการล็อกดาวน์ ขณะที่การสร้าง New Normal ต้องเปลี่ยนค่านิยมระยะยาว โดยค านึงถึงความปลอดภัย ก่อนความสนุก 
สะดวกสบาย และรัฐบาลจะลงทุนดูแลคนมากขึ้น เรื่องสุขภาพจะกลายเป็นวาระส าคัญของโลก 
    -ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า วงจรการเกิดโรคระบาดมี 3 ระยะ คือ 1.ระยะความกลัว กังวล เพราะยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ 
2.ระยะการเรียนรู้ และ 3.ระยะเกิดพัฒนาการสู่การเปลี่ยนแปลง สสส.และภาคีเครือข่ายได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการสร้างชีวิตวิถีใหม่แล้ว 7 คู่มือ 
ครอบคลุมประเด็นการใช้ชีวิตประจ าวัน การป้องกันและเฝ้าระวังโรค มาตรการส าหรับโรงเรียน สถานศึกษา รวมถึงการจัดระเบียบสังคม การสร้ าง
ความเข้าใจเพื่อลดการตีตราผู้ป่วย โดยกระจายให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และสถานศึกษา มากกว่า 1 แสนเล่ม ดาว น์
โหลดคู่มือได้ที่ www.thaihealth.or.th 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์, sentangsedtee 
    -เพจเฟซบุ๊ก สสส. เผยแพร่พร้อมข้อความ ระบุว่า ชีวิตวิถีใหม่ ไม่ใช้มือจกข้าวเหนียว เพราะเป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค การใช้มือหยิบจับอาหาร 
เสี่ยงต่อการแพร่เช้ือ โควิด-19 ท าให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จ านวนมาก 
สื่อที่น าเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์ 
   -ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน พัฒนาระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงโรคโควิด 
19 ในรูปแบบแอปพลิเคชันช่ือ “หมอชนะ” หรือ “MorChana” ซึ่งต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทางและข้อมูล
สุขภาพของผู้ใช้งาน ช่วยเฝ้าระวังและแจ้งระดับความเสี่ยง รวมทั้งช่วยยืนยันความปลอดภัยของผู้ใช้บริการก่อนเข้าไปในสถานที่ต่างๆ และช่วยให้
เจ้าหน้าท่ี หน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์สามารถน าข้อมูลไปใช้ประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงสามารถติดตามกลุม่เสี่ยงและให้ความ
ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ส านักข่าวไทย, one31, nationtv. 
     -ก.วัฒนธรรม ช้ีแจงผู้ประกอบการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด งดถ่ายฉากต่อสู้ กอดจูบ เลิฟซีน 
ขณะที่ รมว.วธ.เตรียมลงพื้นที่สุ่มตรวจเข้มกองถ่าย 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, thaiPBS 
   -วธ. ร่วมกับ สธ. ลงพื้นที่กองถ่ายท ารายการโทรทัศน์และละครโทรทัศน์ที่ ACT Studio และ WORK POINT Studio เพื่อติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่เช้ือโควิด 19 
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สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ 
    -ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุว่า การจัดกิจกรรมในวัดยังคงให้ยึดถือแนวปฏิบัติเดิมที่มหาเถรสมาคมมีมติห้ามจัดทุกกิจกรรม เว้นกิจของ
สงฆ์ รวมทั้งงดการเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมในวัด ส่วนการท าบุญตามปกติของแต่ละวัดยังท าได้ แต่ต้องด าเนินการตามมาตรการที่ สธ. และรัฐบาล
ก าหนด รวมทั้งการจัดปฏิบัติธรรมตอ้งมีการเว้นระยะห่าง ท าความสะอาดสถานที่ จัดวางเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือให้กับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ส่วนการจัด
พิธีบรรพชาอุปสมบท อยู่ท่ีการพิจารณาของเจ้าคณะผู้ปกครอง รวมทั้งพระอุปัชฌาย์  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน 
    -นายอ าเภอปะนาเระ จ.ปัตตานี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียที่กักกันครบก าหนด 14 วัน จ านวน 8 ราย กลับสู่
ครอบครัว โดยได้มอบใบรับรองการเฝ้าสังเกตอาการให้ทุกคนเพื่อรับรองว่าผ่านการกักตัวแล้ว 14 วัน และไม่มีอาการหรือติดเช้ือโควิต-19  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ 
    -ผู้ว่าฯ อุดรธานี ส่งคนกลับจากภูเก็ตชุดแรก 57 คน กลับบ้านหลังกักตัวครบ14วัน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ innnews 
    -อบจ.กาฬสินธุ์ ส่งมอบงบประมาณกว่า 9 ล้านบาท ให้รพ.กาฬสินธุ์สร้างห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล หรือห้องตรวจเชื้อโควิด 19 ที่มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย รู้ผลภายใน 2 ช่ัวโมง 
ประเด็นที่มีผลกระทบ 
1.คนไทยป้องกันตนเองลดลง 
สื่อน าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สยามรัฐ,กรมประชาสัมพันธ์, nationweekend, innnews, ส านักข่าวไทย) 
ทีวีช่อง 9 
    -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า หลังการผ่อนปรนเปิดกิจการระยะที่ 2 อยากให้ทุกคนปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่ รักษา
ระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด ก่อนออกนอกบ้านใส่หน้ากากอนามัย และอย่าออกไปในท่ีที่มีคนแออัด ส่วนกรณีห้างสรรพสินค้าย่านบางนามีคนเข้า
ไปใช้บริการจ านวนมาก จนห้างต้องประกาศปิด ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดี ขณะที่ประชาชนถ้าเห็นว่าร้านใดมีคนมากก็ไม่ควรเข้า รัฐบาลไม่อยากใช้
มาตรการทางกฎหมายมาบังคับ แต่ก็อยากขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามค าแนะน าด้วย 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, แนวหน้า, thebangkokinsight, ส านักข่าว
ไทย, กรมประชาสัมพันธ์, สวท.) ทีวีทุกช่อง 
    -นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ภาพความแออัดที่ปรากฏเป็นเรื่องไม่น่าเกิดขึ้น เนื่องจากช่วงแรกของการน าเสนอ
มาตรการผ่อนปรน ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ได้ให้ความมั่นใจใน 5 มาตรการหลักที่คุยกันแล้ว ดังนั้นวันถัดไป ห้างฯ ต้องท าให้ได้ตามค าแนะน าของ สธ. 
สื่อที่น าเสนอ :นสพ.แนวหน้า, ส านักข่าวไทย 
    -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงภาพที่มีคนไปใช้บริการห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งหนาแน่น ว่า เข้าใจว่าเป็นวันแรก แนะน า
ประชาชนก่อนไปซื้อของในห้างต้องจดรายการที่ต้องการซื้อ และใช้เวลาอยู่ในห้างให้น้อยที่สุด หากผู้ประกอบการปล่อยให้คนแออัดในห้างสรรพสินค้า 
สธ.และผู้เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบ หากพบผิดปกติจะใช้มาตรการสั่งปิดเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องได้  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, สยามรัฐ, ส านักข่าวไทย, nationweekend 
    -นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เสนอ ศบค. กทม. และผู้ว่าฯ หาก
พบมีการติดเช้ือต้องมีมาตรการเร่งด่วนและเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการระบาดรอบ 2 ต้องสั่งปิดห้างสรรพสินค้าที่หย่อนมาตรการทันทีจนกว่า
ประเทศจะผ่านวิกฤติ พร้อมเข้าควบคุมท าความสะอาดฆ่าเช้ือท้ังหมดโดยเร็ว ต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรค State Quarantine และ Local Quarantine 
กับทุกคนที่ลงทะเบียนเข้าไปในห้างตามวันและเวลาที่มีผู้แพร่ระบาด นอกจากน้ี ศบค.ควรสั่งการให้สธ.ตรวจเชื้อเชิงรุกทันทีทั่วประเทศ  
2.ผลตรวจไม่ตรงกัน 
สื่อที่น าเสนอ : mcot, กรมประชาสัมพันธ์ 
    -สสจ.เชียงใหม่ เตรียมแถลงช้ีแจงกรณีชาย อายุ 39 ปี ซึ่งเดินทางมาจากภูเก็ต เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ช้ีแจงข้อเท็จจริง เนื่องจากผลตรวจรพ.แรก 
วันท่ี 13 พ.ค. เป็นบวก และรพ.แห่งที่ 2 วันที่ 14 พ.ค. ผลตรวจปกติ แต่ จ.เชียงใหม่ แถลงว่าเป็นผู้ป่วยรายที่ 41 ของจังหวัด ทั้งที่ผลตรวจ 2 รพ.ไม่
ตรงกัน และแพทย์ยังให้นอนสังเกตอาการ ขณะที่วันท่ี 15 พ.ค. แพทย์ยืนยันผลตรวจเป็นลบ และให้รอผลยืนยันอีกครั้ง โดยวันท่ี 16 พ.ค. แพทย์ยืนยัน
ผลเป็นลบ เท่ากับมีผลตรวจติดเชื้อเพียง 1 คืน ทั้งที่ไม่มีอาการ แต่ถูกแจ้งเป็นผู้ป่วย และยังถูกข่มขู่คุกคามจากคนท่ีไม่รู้จัก ท าให้เกิดความไม่สบายใจ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
    -นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ แถลงกรณีชาย อ.สันก าแพง ผู้ติดเชื้อรายที่ 41 ว่า ชายคนดังกล่าวเดินทางกลับมาจาก จ.ภูเก็ต วันที่ 2 พ.ค. 
เข้าสู่กระบวนการกักตัว วันท่ี 13 พ.ค. เจ้าหน้าท่ี รพ.สันก าแพง ตรวจพบเช้ือโควิด-19 แต่ไม่มีไข้ น าตัวเข้าสู่การรักษา พร้อมตรวจซ้ า 3 ครั้ง วันที่ 16 
พ.ค.ผลตรวจไม่พบเชื้อ ทีมแพทย์ลงมติว่าผู้ป่วยอยู่ช่วงท้ายท่ีเชื้ออยู่ในร่างกายเหมือนกับผู้ป่วยรายอื่นๆ ที่เข้ารับการรักษาจนใกล้หาย ยืนยันว่า ผู้ป่วย
ติดเช้ือโควิด-19 เพราะมีการตรวจหาเช้ือ 5 แล็บ และยืนยันว่าไม่มีความผิดพลาดในการตรวจ ปัจจุบันได้อนุญาตให้ผู้ป่วยรายนี้กลับบ้านแล้ว แต่ให้
สังเกตอาการ 14 วัน 
3.เรียกร้องเปิดกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (thestandard, newtv.) 
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   -นายพิทักษ์ โยธา ตัวแทนผู้ประกอบการสถานบริการเพื่อสุขภาพ น ารายช่ือผู้ประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพกว่า 500 รายชื่อ ยื่นร้องเรียนต่อนายก
ฯ ขอให้พิจารณาผ่อนปรนกิจการประเภทนวดแผนไทยหรือนวดเพื่อสุขภาพ เนื่องจากกิจการประเภทนวดแผนโบราณหรือนวดเพื่อสุขภาพด าเนินการ
เกี่ยวกับคนโดยตรงเหมือนกับกิจการประเภทเสริมความงาม แต่ไม่ได้รับการผ่อนปรน ด้าน นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี 
เป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียน และกล่าวว่า จะเร่งน าเรื่องเสนอต่อ ศบค. เพื่อพิจารณาในระยะต่อไป โดยตอนนี้ สธ. แพทย์ และผู้เช่ียวชาญ อยู่ระหว่าง
การพิจารณา 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์(เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ส านักข่าวไทย, sanook, thaiPBS) 
    -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีร้องเรียนให้พิจารณาอนุญาตเปิดกิจการนวด ว่า อยู่ที่การพิจารณาของ ศบค. ในส่วนของสธ. กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพอยู่ระหว่างการวางหลักเกณฑ์การเปิดให้บริการตามหลักความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 
    นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้หารือกับสมาคมผู้ให้บริการนวดและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ประกอบการ สมาคมสปาไทย มีการท าหลักเกณฑ์หากมีการผ่อนคลายมาตรการ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง ซึ่งจะท า
เป็นข้อเสนอไป มีการท าการประเมินตนเอง เบื้องต้นคุยกันว่าเปิดให้ท าหัตถการตั้งแต่ช่วงต่ ากว่าระดับเอวลงไป อาทิ นวดฝ่าเท้า นวดตัวส่ วนล่าง 
ประคบ การสครับผิว และการแรป เป็นต้น ซึ่งเท่าที่คุยกับผู้ประกอบการมีความพอใจ อย่างน้อยก็ช่วยให้กลับมามีงานท า ส าหรับคลินิกเสริมความงามท่ี
ผ่อนปรนระยะที่ 2 กรมฯ จะส่งทีมออกสุ่มตรวจมาตรฐานและการปฏิบัติตามแนวทางควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ต่อไป ส่วนคลินิก
เสริมความงามย่านวิภาวดี ที่ลักลอบศัลยกรรมในช่วงที่ไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ได้ส่งเ รื่องให้ผู้ว่าฯ กทม.เอาผิดตามพ.ร.ก.
ฉุกเฉิน แล้ว 
4.พยาบาลป่วยจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิด 19 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ 
    -คนภูเก็ตร่วมส่งก าลังใจให้ นางรัชนีกร ถิรตันตยาภรณ์ อายุ 48 ปี พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.ถลาง ซึ่งป่วยเส้นเลือดในสมองแตก หลัง
ท างานหนักร่วมสกัดโควิด-19 ระบาดในพ้ืนท่ี ล่าสุดส่งตัวไปรักษาท่ีรพ.ศิริราช 
สื่อที่น าเสนอ: เว็บไซต์เดลินิวส์ 
    -นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. (ประจ านายสาธิต ปิตุเตชะ) กล่าวว่า ได้ประสานงานกองทัพเรือภาคที่ 3 ให้ส่งเครื่องบินรับตัวนาง
รัชนีกร จาก จ.ภูเก็ต มายังรพ.ศิริราช ทันที จึงขอขอบคุณกองทัพเรือภาคที่ 3 แพทย์และพยาบาล รพ.วชิระภูเก็ต รพ.ถลาง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมกับขอเป็นก าลังใจให้ทุกคนในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, ส านักข่าวไทย) 
    -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ทราบเรื่องแล้ว ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่เราต้องดูแลอย่างเต็มที่ ขณะนี้นางรัชนีกรอยู่ระหว่าง
การรักษาตัวที่รพ.ศิริราช อาการล่าสุดเช้าวันนี้ (18พ.ค.) รู้สึกตัวดี ยังสื่อสารรู้เรื่อง หากยังไม่สามารถไปเยี่ยมได้เร็วๆ นี้ จะให้รมช.สธ. พร้อมทีมที่
ปรึกษาลงไปเยี่ยม 
5.โรคประหลาดในเด็กเชื่อมโยงโควิด19 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 
    -องค์การอนามัยโลก เรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มอาการอักเสบที่เกิดขึ้นกับเด็กและวัยรุ่นและอาจมีความ
เชื่อมโยงกับการเป็นโรคโควิด-19 ท าให้เกิดอาการอักเสบในหลอดเลือดและมักเกิดขึ้นกับเด็กเล็ก ท าให้เกิดภาวะล้มเหลวของอวัยวะหลายส่วนและเกิด
อาการช็อกเพราะพิษ คล้ายโรคคาวาซากิ เบื้องต้นอาการนี้เรียกว่า PMIS หรือ กลุ่มอาการของโรคระบบการอักเสบในเด็ก ด้าน สถาบันกุมารเวชศาสตร์
อเมริกัน ได้เผยแพร่แนวทางการตรวจอาการในเด็ก โดยแนะน าว่าหากเด็กมีอาการดังต่อไปนี้ให้พบแพทย์โดยด่วน คือ อาการไข้ยืดเยื้อนานหลายวัน  มี
อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน มีผื่นหรือสีผิวเปลี่ยนไป หายใจล าบาก เงุนงงหรือเซื่องซึมผิดปกติ 
6.รายงานผู้ติดเชื้อ 
สื่อน าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์(มติชน, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ส านักข่าวไทย) 
    -จากผู้ติดเช้ือเพิ่ม 3 ราย มีรายงานว่า 2 รายเป็นเจ้าหน้าที่ส านักสืบสวนและวินิจฉัยคดี กกต. ซึ่งอยู่ส่วนงานเดียวกับที่พบการติดเช้ือก่อนหน้านี้ 4 
ราย และมาจากการที่กกต.ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจเช้ือในกลุ่มที่ใกล้ชิดผู้ติดเช้ือ 4 รายก่อนหน้าเมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา ท าให้พบ
เจ้าหน้าท่ีติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย โดยไม่มีอาการ รวมพบเจ้าหน้าท่ีติดเชื้อ 6 ราย จึงมีค าสั่งให้ปิดส านักงานวินิจฉัยและคดีต่อไปจนถึงวันที่ 30 พ.ค. และ
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ได้ติดเช้ือปฏิบัติงานท่ีบ้าน  
7.เตือนความเสี่ยงต่อการระบาด 
สื่อน าเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(มติชน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก) 
    -นพ.ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ รมว.สธ. กล่าวว่า มีความกังวลการผ่อนคลายกิจการกลุ่มสุดท้าย เนื่องจากเดือนมิ.ย. เป็นช่วงหน้าฝน 
ซึ่งจะมีโรคประจ าถิ่นคือโรคไข้หวัดใหญ่ และมีความเสี่ยงท่ีจะท าให้โรคโควิด-19 ระบาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้น หากมีการเปิดกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง
สูงจะส่งท าให้มีการแพร่ระบาดของโรคได้มากข้ึน โดยเฉพาะสถานบันเทิง ท่ีมีความเสี่ยงว่าจะกลายเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดรอบที่สอง เหมือน
กรณีของเกาหลีใต้ จึงเห็นว่ารัฐควรช่วยให้ผู้ประกอบกิจการกลุ่มนี้เปลี่ยนไปท าอาชีพอื่น นอกจากนี้  ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง เช่น ประชาชนในชุมชน
แออดั, นักโทษในเรือนจ า เป็นอีกกลุ่มที่มีความเสี่ยงว่าสถานการณ์จะแพร่ระบาดรุนแรง และจะมีปัญหาสุขภาพจิตตามมา ส่วนเรื่องสถานศึกษา ที่จะ
เปิดในต้นเดือนก.ค. แม้จะน่ากังวลแต่ต้องด าเนินการเปิด ขอให้ประชาชนไม่ต้องวิตกหากมีการรายงานผู้ป่วยรายใหม่ในไทยไปตลอด เนื่องจากข้อมูล
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ทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าไม่มีประเทศใดที่จะก าจัดโรคโควิด-19 ให้หายไปได้ ท าได้เพียงควบคุมการระบาดให้อยู่ในระดับต่ าที่สุด โดยภาครัฐต้องตรวจ
การระบาดของโรคให้เร็วและปิดเฉพาะสถานท่ีเสี่ยงหรือมีการระบาด และต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน  
8.ความกังวลต่อการเปิดภาคเรียน 
สื่อน าเสนอ : เว็บไซต  tnnthailand 
    -นพ.ธนรักษ์ ผลพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า หากเปิดเรียน สถานศึกษาต้องคุมเข้มมาตรการสาธารณสุข เน้นเรียนที่บ้านควบคู่ใน
ห้องเรียน ไม่จ าเป็นต้องมาเรียนครบ 5 วัน เพื่อลดการรวมมกลุ่มกันของเด็กจ านวนมาก 
    ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย มองว่า การให้เด็กหยุดเรียนต่อไปเรื่อยๆ อาจส่งผลในหลายด้าน แต่การเปิดสถานศึกษาในเด็ก  
ต้องพิจารณาเน้นหลักสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ท้ังผู้ดูแลเด็กเล็ก ปฐมวัย ครู ผู้ปกครอง กรมฯ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้หารือแนวทางการพัฒนา
ความร่วมมือเพื่อคุ้มครองเด็กในชุมชนและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 เนื่องจากพบกลุ่มเด็กได้รับผลกระทบที่แตกต่างไป 
เช่น ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ขาดโอกาสในการรับวัคซีน ฯลฯ ซึ่งกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจ าเป็นต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองเป็นพิเศษ โดยจะมี
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าไปให้ความรู้การดูแลเด็กในพื้นที่แต่ละชุมชน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ส านักข่าวไทย, kapook 
    -รมว.ศึกษาธิการ ระบุ การสอนผ่านออนไลน์ เป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดวิกฤต แต่มาตรการแรกของศธ. ยังให้ท าการเรียนการสอนที่
โรงเรียน แต่ต้องมีการรักษาความสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐาน สธ. ซึ่งสถานการณ์แต่ละพื้นท่ีจะมีความจ าเป็นแตกต่างกันไป โดยโรงเรียนเป็นสถานที่
สุดท้ายที่จะเปิดเนื่องจากมีความเสี่ยง หากเกิดการระบาดระบบสาธารณสุขจะรองรับไม่ไหว ส่วนจะเปิดเทอมได้ก่อนวันที่ 1 ก.ค.หรือไม่ ต้องรอประเมิน
สถานการณ์อีก 1 สัปดาห์ ก่อนเสนอ ศบค. พิจารณา 
สื่อน าเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ 
    -นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีต รมว.ศึกษาธิการ โพสต์ข้อความ เรียกร้องให้ ศธ. ผ่อนคลายและจัดให้มีการเรียนการสอนตามปกติ โดยเฉพาะใน
โรงเรียนที่ห่างไกลจากโควิด-19 เนื่องจากโรงเรียน 37,000 แห่ง จะมีข้อกังวลประมาณ 1,000 แห่ง จึงควรดูแลเป็นพิเศษเฉพาะกลุ่มโรงเรียนที่เป็นจุด
เสี่ยง และให้คณะท างานของจังหวัดประสานกับคณะกรรมการโรงเรียน  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์(คมชัดลึก, แนวหน้า, nationtv., Thebangkokinsight, ไทยรัฐ ) 
    -ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน อดีตรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย แสดงความเป็นห่วงกรณี สพฐ.เลื่อนเปิดเทอมเป็น 1 ก.ค. เพราะการปล่อยให้นักเรียนหยุด
เรียนนานจะส่งผลต่อเสียการเรียนรู้ เสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีตัวแทนผู้ปกครอง พ่อและแม่บุคคลในชุมชน ครู และผู้บริหาร
โรงเรียน แพทย์ เป็นผู้ตัดสินใจว่านักเรียนควรจะไปโรงเรียนหรือควรจะเรียนออนไลน์อยู่บ้าน เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่มีความ
แตกต่างกัน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ 
    -ได้รับการร้องเรียนจากครูระดับประถมศึกษารายหนึ่ง ระบุว่า รู้สึกกังวลที่ สพฐ. ออกค าสั่งให้ครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อประเมินผลการเรียน
ทางไกล เนื่องจากเห็นว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่หมด และสธ.ยังไม่ลงพื้นที่ตรวจหาแบบเจาะจงลงไปในพื้นที่ อาจจะท าให้เกิดการแพร่เช้ือ 
9.ความเสี่ยงต่อการรับสารเคมีจากสารฆ่าเชื้อโรค 
สื่อน าเสนอ : เว็บไซต์sanook 
    -WHO เตือนว่า การพ่นสเปรย์ฆ่าเช้ือโรคตามท้องถนน ไม่ช่วยก าจัดไวรัสโควิด 19 และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ ขณะที่ผู้เช่ียวชาญ
เตือน บุคลากรทางการแพทย์ในสหรัฐอเมรกิาอาจมีความเสี่ยงต่อการรับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย จากสารฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ในการท าความสะอาด 
PPE รวมทั้งหน้ากาก N95 ถุงมือและเสื้อคลุม เพื่อน ามาใช้ซ้ า  
สถานการณ อื่น ๆ   
สื่อที่น าเสนอ :เว็บไซต์แนวหน้า 
    -ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต กล่าวว่า หนึ่งในบุคลากรที่มองข้ามไม่ได้คือเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 40,000 กว่าคน ต้อง
สนับสนุนและให้ก าลังใจ โดยนโยบายของรัฐบาล, ยุทธศาสตร์ของสธ.และสุขภาพคนไทย จะต้องมีแผนพัฒนาทั้งก าลังคนและก าลังประมาณให้รพ.สต.
มากขึ้น  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
    -นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เข้าแจ้งความให้ด าเนินคดีกับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ
รมว.พาณิชย์ รวมทั้ง นายวิชัย โภชนกิจ อดีตอธิบดีกรมการค้าภายใน และพวก ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีฯ ตามกฎหมาย
อาญา มาตรา 157 กรณีเมื่อวันท่ี 30 ม.ค. นายจุรินทร์ระบุผ่านไลฟ์ว่าโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยในประเทศมีก าลังการผลิตเพียงพอ แต่วันที่ 4 ก.พ. 
ได้ออกประกาศเรื่องการควบคุมส่งออกหน้ากากฯ และเจลล้างมือให้เป็นสินค้าควบคุม  ท าให้คนทั่วไปไม่สามารถสั่งซื้อหน้ากากอนามัยได้  โดยน า
หลักฐานเป็นราชกิจจานุเบกษาแต่ละฉบับมาประกอบการแจ้งความ เบื้องต้นต ารวจได้สอบสวนพร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาด าเนินการต่อไป 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ส านักข่าวอิศรา 
    -สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประดิษฐ์เครื่องฆ่าเช้ือด้วยรังสี UVC ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเช้ือไวรัส COVID-19 และเช้ือ
โรคอืน่ๆ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมอบเครื่องฆ่าเช้ือด้วยรังสี UVC ในห้องผู้ป่วยรวม รพ.สนาม 2 เครื่อง เครื่องฆ่าเช้ือในรถพยาบาล 2 เครื่อง 
และตู้ฉายรังสี UVC 15 เครื่อง ให้แกร่พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 



   7 
ประเด็นข่าว 

สถานการณ ในต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ: นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผจก.รายวัน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์
ทูเดย์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, sanook, tnnthailand, workpointnews, xinhuathai, จส.100,ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, ส านักข่าวไทย) 
   -WHO จะจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพโลก ในรูปแบบของการประชุมทางไกล วันน้ี (18 พ.ค.)  
   -ระหว่างการประชุมใหญ่ประจ าปี ของสมัชชาอนามัยโลก ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งจีน ประกาศมอบเงิน 2 ,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 
60,000 ล้านบาท) ภายในเวลา 2 ปี ให้องค์การอนามัยโลกเพื่อใช้ต่อสู้พัฒนาวัคซีนป้องกันและยารักษาโควิด-19 โดยจีนได้ส่งมอบข้อมูลและรหัส
พันธุกรรมของโควิด-19 ให้องค์การอนามัยโลกและประเทศต่างๆ แล้ว  
   -อดีตเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลก ระบุ โคโรนาไวรัสสายพันธ์ุใหม่ อาจหายไปเองตามธรรมชาติก่อนท่ีวัคซีนจะพัฒนาส าเร็จ 
   -สหรัฐ รัฐแคลิฟอร์เนีย แจ้งว่า ชายคนหนึ่งที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ได้ไปร่วมพิธีทางศาสนากับคนประมาณ 180 คนในวันแม่ของสหรัฐเมื่อวันที่ 
10 พ.ค. 
   -เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐฯ พบว่าชาวอเมริกันมักจะมีโรคประจ าตัวหลายโรค เช่น โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน เป็นสาเหตุ
ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ท าให้ชาวอเมริกันจ านวนมากเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 
   -จีน  นครปักกิ่ ง  เปิ ด เผยว่ า  วั คซีน โรค โควิด -19 จ านวน 3 ชนิด  ไ ด้ เ ข้ าสู่ ก ารทดลองทางคลินิ กระยะที่  2  ในกรุ งปั กกิ่ ง แล้ ว  
ด้านทีมนักวิทยาศาสตร์ของจีน ค้นพบหลักฐานอันเชื่อถือได้ว่า SARS-CoV-2 มีต้นก าเนิดตามธรรมชาติ  
   -แคนาดา อนุมัติให้เริ่มทดลองวัคซีนทางคลินิกกับกลุ่มอาสาสมัครแล้ว หากการทดลองประสบความส าเร็จ จะสามารถผลิตและจ าหน่ายได้ใน
ประเทศ 
   -กัมพูชา ยอดป่วย COVID-19 เป็นศูนย์ รักษาหายครบทุกราย ไม่เจอรายใหม่กว่า 1 เดือน 
   -พม่า พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ยอดสะสม 187 ราย 
   -บราซิล มีผู้เสียชีวิตมากกว่าสเปนและอิตาลี ระบบสุขภาพในนครเซาเปาโลก าลังใกล้จะล่มสลาย เมื่อความต้องการเตียงฉุกเฉินเพิ่มขึ้นใกล้จะเกิน
ความสามารถของเมืองแล้ว 
   -เยอรมัน ตรวจพบคนงานโรงฆ่าสัตว์ ติดเช้ือรวดเดียว 92 คน 
   -ฝร่ังเศส สั่งปิดโรงเรียน 7 แห่ง ในเมืองรูแบซ์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือ หลังตรวจพบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวม 70 คน 
   -อินเดีย มีผู้ป่วยรายใหม่มากถึง 5,242 ซึ่งมากท่ีสุด และเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค 
   -เอกวาดอร  พบผู้ติดเชื้อในชนเผ่าพื้นเมือง 
   -รัสเซีย ผู้ติดเชื้อสะสมเกิน 2.8 แสนราย ขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของโลก 
   -อังกฤษ รัฐบาลแถลงว่า การเหยียดเหยียดเชื้อชาติ หรือ Hate crime ต่อชาวเอเชียในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นถึง 21% ในช่วงที่เกิดการระบาดของ
โควิด 19 
   -สเปน มผีู้เสยีชีวิต 87 คน ซึ่งเป็นตัวเลขผู้เสียชีวิตต่ ากว่า 100 ศพเป็นครั้งแรกในรอบ 2 เดือน  
   -เนปาล มีผู้เสียชีวิตรายแรกในประเทศ เป็นหญิงวัย 29 ปี ท่ีเพิ่งคลอดลูก 
   -กาตาร  รัฐบาลเริ่มบังคับใช้กฎใหม่ โทษจ าคุกถึง 3 ปี หากไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือคลุมปากจมูกเมื่ออยู่ในท่ีสาธารณะ  
   -เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 15 ราย ท าให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 11,065 ราย  
   -มาเลเซีย สามารถควบคุมโรคโควิด 19 จากท่ีเคยรุนแรงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนเริ่มเปิดเมืองได้ 
   -ฟิลิปปินส  พบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
   -สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ป่วยยืนยันใน 213 ประเทศ กว่า 4.82 ล้านราย ผู้เสียชีวิตรวม 316,967 ราย รักษาหายแล้ว 1.86 ล้านราย ผู้ติดเช้ือและ
เสียชีวิตมากท่ีสุดที่สหรัฐฯ 1,527,951 ราย และ 90,980 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 290,678 ราย เสียชีวิต 2,722 ราย สเปน ติดเช้ือ 277,719 ราย เสียชีวิต
รวม 27,650 ราย 
บทความ 
สื่อที่น าเสนอ : สยามรัฐ  
   -เสนอว่า สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ท าโครงการศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก (Isolation Facility) โดยเปิดศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการ
กักแยกปทุมธานีโมเดลต้าน COVID-19 เป็นต้นแบบการปฏิบัติการในระดับท้องถิ่นเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่เช้ือโควิด-19 อย่างปลอดภัย 
เพิ่มการเข้าถึงการบริการทางสุขภาพของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีพ้ืนท่ีอยู่อาศัยจ ากัดที่จ าเป็นต้องกักตัว ให้มีท่ีพักแยกจากครอบครัวและชุมชน ลดความ
เสี่ยงของชุมชนที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ช่วยแบ่งเบาภาระของรพ.และบุคลากรทางการแพทย์ หวังขยายผลการปฏิบัติสู่ชุมชนในจังหวัดอื่นต่อไป 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน 
   -เสนอว่า ถึงเวลาที่ประเทศไทยควรก าหนดแนวทางการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมกับโรคอุบัติใหม่ในอนาคต รัฐบาล
และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษาวิจัยและให้ทุนสนับสนุนควรมุ่งเป้าไปท่ีการสร้างฐานความรู้และความช านาญในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ
ตรวจเชื้อโรค การรักษาโรค โดยเฉพาะการใช้ชีววัตถุและการผลิตวัคซีน นักวิทยาศาสตร์ไทยควรท างานร่วมกันมากขึ้น สร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและ
นอกประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการใหม่ๆ พัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ มีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ง่ายตามความต้องการในรูปแบบ
แพลตฟอร์ม 
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สื่อที่น าเสนอ : มติชน คอลัมน์ โลกสองวัย 
    -กล่าวว่า สถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ท าให้โลกเกิดความเปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่องการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ การท างานที่บ้าน การสนทนา
ระบบออนไลน์ ถึงเวลาทุกคนก็ต้องปรับเปลี่ยนตาม 
สื่อที่น าเสนอ : ผจก.รายวัน 360 องศา คอลัมน์ คุณภาพชีวิต 
   -กล่าวว่า แม้สถานการณ์โรคโควิด 19 จะลดลง แต่ที่น่ากังวลคือ โรคไข้หวัดใหญ่ ที่มีการระบาดตามปกติในช่วงปลาย พ.ค. จะเริ่มกลับมาระบาดสูง
อีกครั้งช่วงหน้าฝนไปจนถึงก.ย. ของทุกปี ถือเป็นอันตรายในช่วงการระบาดของโควิด เพราะมีโอกาสที่จะติดเช้ือร่วมกัน ท าให้อาการรุนแรง และการ
รักษามีความซับซ้อนมากขึ้น ส าหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี ตั้งแต่ 1 พ.ค. -31 ส.ค. 2563 ที่สถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพภาพแห่งชาติ 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ คนปนข่าว 
   -กล่าวว่า นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โพสต์ข้อมูลในเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว หนึ่งในกลุ่มเสี่ยงส าคัญ โดยดูบทเรียนจากสิงคโปร์ที่เคยควบคุม
ได้แล้วกลับมาระบาดใหญ่ในกลุ่มคนงานต่างชาติที่อยู่รวมกันหนาแน่น ใช้มาตรการเว้นระยะห่างได้ยาก ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวหลายล้าน คน 
และหลายแห่งอยู่กันหนาแน่นเป็นกลุ่มก้อน ต้องใช้มาตรการเชิงรุกค้นหา ให้ความรู้นายจ้างและลูกจ้าง   
สถานการณ หมอกควันภาคเหนือ  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์   
   -กรมควบคุมมลพิษ แจ้งยุติการรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ และกรม
อุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ แต่สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศของประเทศไทยได้ที่เว็บไซต์ 
www.pcd.go.th และแอพพลิเคชัน Air4Thai  
โรคไข้เลือดออก  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด   
   -นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ฤดูฝนมีโรคไข้เลือดออก ซึ่งอาจสับสนกับโควิด 19 โดยไข้เลือดออกจะมีไข้สูงเป็นหลัก ส่วน
โควิดจะมีไข้ มีอาการทางเดินหายใจ ไอ เจ็บคอ ขอให้ประชาชนช่วยกัน ลด ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ป้องกันยุงกัด ช่วยให้มีจ านวนผู้ป่วยต่ าที่สุด  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (Innews, กรมประชาสัมพันธ์, TNN)     
   -นพ.นรินทร์รัตช์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยแล้ว 827 ราย เสียชีวิต 1 
ราย ช่วงเวลากลางวันควรนอนในมุ้งและทายากันยุง พร้อมใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค 
   นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคไข้เลือดออกทุกอ าเภอ พร้อมทั้งขอความร่วมมือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนต่างๆ ร่วมมือกันท าความสะอาดโรงเรียน ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ก่อนเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้  
โรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอาย ุ
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, สยามรัฐ, มติชน 
   -นพ.วีรวุฒิ อิ่มส าราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ โรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุมักตรวจไม่พบสาเหตุ แต่อาจมีปัจจัยเสี่ยง คือ ความอ้วน ภาวะ
ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ดื่มสุรา กินอาหารรสเค็ม ไม่ออกก าลังกาย หรือบุคคลในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคนี้ ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการผิดปกติ แต่
ก่อให้เกิดอันตรายในระยะยาว ถ้าความดันโลหิตสูงรุนแรง อาจมีปวดศีรษะรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน ตามัว เหนื่อยง่าย และอาจเจ็บหน้าอกร่วมด้วย การ
รักษาดังนี้ 1.รักษาโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร งดอาหารรสเค็ม เพิ่มผักผลไม้ ดื่มน้ าให้พอเพียง ออกก าลังกายเป็นประจ า ควบคุมน้ าหนัก 
งดบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ 2.รักษาด้วยยา ไม่ควรหยุดยาหรือปรับยาเอง ยกเว้นเมื่อกินยาแล้วมีอาการมึนงง หน้ามืด โดยเฉพาะเวลาลุกนั่งหรือยืน ควร
หยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที 
สมุนไพรไล่ยุง 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ 
   -กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะน าสมุนไพรพื้นบ้านช่วยไล่ยุง ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ได้แก่ ตะไคร้ ผิวมะกรูด กะเพรา โหระพา ยูคาลิปตัส 
โดยวิธีท าสเปรย์ตะไคร้หอม คือ หั่นตะไคร้หอมเป็นช้ินเล็กๆ ปริมาณ 100 กรัม ผิวมะกรูดหั่น 50 กรัม ห่อด้วยผ้าขาวบาง ใส่ลงในโหลแก้ว เติม
เอทิลแอลกอฮอล์ 1 ลิตร ใส่การบูร 10 กรัม ปิดฝาให้แน่นหมักไว้ 7 วัน โดยต้องเขย่าโหลทุกวัน เมื่อครบก าหนดกรองเอาน้ ามาบรรจุขวดสเปรย์ ใช้ฉีด
ตามผิวกาย แต่ควรระวังการสัมผัสกับเยื่อบุท่ีบอบบาง เพราะอาจจะท าให้เกิดการระคายเคืองได้ 
ข่าวปลอมผักบุ้งจีนผสมน้ าผ้ึงรักษาต่อมลูกหมากโต 
สื่อที่น าเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์ 
   -ตามที่มีการโพสต์ข้อความเรื่องผักบุ้งจีนผสมน้ าผึ้งช่วยรักษาต่อมลูกหมากโตได้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผน
ไทยฯ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีงานวิจัยรองรับ ผักบุง้จีนช่วยเรื่องการขับปัสสาวะให้ดีขึ้นเท่านั้น 
 
  

  


