
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

สถานการณ์ประจำวัน 
     -สถานการณ์ในประเทศ 8 ก.ย. พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 14,176 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,322,519 ราย รักษาหายเพิ่ม 16,769 
ราย รักษาหายสะสม 1,166,364 ราย ยังรักษาอยู่ 142,644 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 228 ราย เสียชีวิตสะสม 13,511 ราย มีผู้
ได้รับวัคซีนแล้ว 37,461,284 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเช้ือ 223,356,586 ราย เสียชีวิต 4,608,464 ราย รักษาหาย 
199,849,624 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ  WHO จวกยับ "ประเทศร่ำรวย" ตุน "วัคซีน" ทำให้โควิดระบาดยาวนาน  สหรัฐฯ 
เตรียมประกาศกลยุทธ์การรับมือการระบาดโควิด 19 สายพันธ์ุเดลตา หลังยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และขณะนี้
พบสายพันธุ์มิวแพร่ระบาดใน 49 รัฐแล้ว อังกฤษ พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์มิว 53 ราย  ญี่ปุ่น สั่งซื้อวัคซีนโนวาแวค 150 ล้านโดส 
ขณะที่พบเสียชีวิตรายที่ 3 หลังฉีดโมเดอร์นาล็อตปนเปื้อน ไต้หวัน จะเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนมัธยมฯ 1.25 ล้านคน 
แคนาดา เปิดให้ชาวต่างชาติฉีดวัคซีนโควิดครบโดสเข้าประเทศ อินเดีย พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 37,875 ราย ดันยอดรวมทะลุ 
33 ล้านราย ฟิลิปปินส์ ขยายมาตรการล็อกดาวน์ในกรุงมะนิลา จนถึง 15 ก.ย. น้ี ตุรกี รวบพยาบาลขายใบรับรองฉีดวัคซีนโค
วิด 19 ปลอม คิวบา ประเทศแรกในโลก ฉีดวัคซีนโควิดที่พัฒนาเองให้เด็ก 2 ขวบ 

 

ประเด็นสำคัญ      
     1. ใช้ “หมอพร้อม” เป็น Digital Health Pass ขึ้นเคร่ืองบิน   
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กท.
ธุรกิจ, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, มติชน, สยามรัฐ sanook, pptvhd36 amarintv, TNN, thailandplus, thaigov,) 
     -ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ใช้แพลตฟอร์ม “หมอ
พร้อม” เป็น Digital Health Pass อำนวยความสะดวกตรวจสอบเอกสารฉีดวัคซีนก่อนขึ้นเครื่องบิน ระหว่าง สธ. สำนักงาน
การบินพลเรือนฯ และสมาคมสายการบินประเทศไทย ซึ่งเป็นการคมนาคมวิถีใหม่ตามมาตรการ COVID Free Setting 
เตรียมพร้อมเปิดประเทศในอนาคต ระยะเวลา 3 ปี 
     -นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า มาตรการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยด้วยการควบคุมโรคแนวใหม่ อาศัย
หลักการป้องกันทุกกรณี การฉีดวัคซีนแก่ประชาชน มาตรการสนับสนุนควบคุมโรค เช่น การใช้ ATK, ทีม CCRT ลงพื้นท่ีเชิงรุก
ในชุมชน, Bubble and Seal, COVID Free Settings รวมทั้งการใช้ Digital Health Pass บนแอปฯ หมอพร้อม ที่มีข้อมูลการ
ฉีดวัคซีน ผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK หรือเคยติดเชื้อแล้ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเป็น
สำคัญ และขอเชิญชวน รพ. ร้านขายยา คลินิก ส่งข้อมูล ATK ผ่านหมอพร้อม station เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนใน
การเดินทางด้วย 
     2. การบริหารจัดการวัคซีน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์) 
     -นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เผยกรณีผู้ว่าฯ จ.ชายแดนฝั่งกัมพูชาร้องขอให้รัฐบาลไทยเร่งฉีดวัคซีน ให้กับชาวกัมพูชาที่
ทำงานและตกค้างชายแดนฝั่งไทย แม้ไทยได้จัดทำระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้กับชาวต่างชาติในไทย แต่ฝ่ายกัมพูชาเห็นว่า
รองรับเฉพาะชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น ด้านตัวแทนจากกรมควบคุมโรค ระบุ พร้อมช่วยดำเนินการ
โดยไม่ให้กระทบต่อการฉีดวัคซีนให้กับคนไทย แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ศบค. ก่อน   โดย กต. จะประสานกับหน่วยที่
เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชา ก่อนเสนอเข้าหารือในท่ีประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ในวันท่ี 10 ก.ย.นี ้
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ thejournalistclub 
     -นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เผย "ซิโนฟาร์ม" ยื่นขอใช้ในเด็ก 3 ปีข้ึนไปแล้ว คาดใช้เวลาพิจารณาไมเ่กิน 30 วัน 
      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ 
     -ไทยร่วมใจฯ เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนเข็มที่ 1 ใช้สูตรวัคซีนไขว้ "ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า" วันที่ 9-11 ก.ย.นี้ โดยจะฉีด
วัคซีนวันท่ี 14-15 ก.ย. 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ TNN 
     -สถาบันราชประชาสมาสัย เปดิให้บริการฉดีวัคซีนโควดิ แบบ walk in สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 608 เข็มท่ี 1 และ 2 Astra 
Zeneca ส่วนประชาชนท่ัวไปอาย ุ18 ปีขึ้นไป ฉีดเข็มที่ 1 SV เข็มที่ 2 Astra Zenecaเปิดให้บริการ 8 - 9 ก.ย. วันละ 150 คน 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ js100 
     -ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผอ.รพ.จุฬาภรณ์ เผยว่า โครงการ ‘ VACC 2 School ’ เป็น
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ส่วนหนึ่งของรูปแบบการป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา แก่เด็ก 10-18 ปี โดยต้องไม่เคยติดเช้ือโควิด 19 มาก่อน หรือหากติด
เชื้อก็ควรเว้น 3 เดือน และพ่อแม่ผู้ปกครองต้องยินยอม จากที่เปิดลงทะเบียนช่วงเช้า 08.08 น. ทราบว่าเต็มแล้ว มีโรงเรียน
ลงทะเบียนมา 400 กว่าแห่ง เด็กที่จองประมาณ 40,000 กว่าคน ขอให้ติดตามรอบต่อไป 
     3. การกระจายชุดตรวจ ATK 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, คมชัดลึก) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ประชาไท, 
กท.ธุรกิจ, nationtv, newtv, js100, ch7, thebangkokinsight, mcot, prachachat, thejournalistclub) 
      -ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เผยถึงการกระจายชุดตรวจ ATK ขณะนี้ได้เร่งประสานกับ สธ. กทม. 
สภาเภสัชกรรม เพื่อแจกที่ร้านยา รวมถึงหน่วยงานและแกนนำในชุมชน เพื่อกระจาย ให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง 
ส่วนของการกระจาย ATK ผ่านหน่วยบริการ ขณะนี้มีหน่วยบริการได้ทยอยส่งข้อมูลความต้องการมายัง สปสช. แล้ว 1.6 ล้าน
ชุด จากหน่วยบริการ 150 แห่ง ส่วนความพร้อมของแอปฯ “เป๋าตัง” เพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนรับชุดตรวจ ATK และคัด
กรองประเมินความเสี่ยง ให้รออัปเดต 16 ก.ย. นี้ เพื่อรับชุดตรวจฟรี รวมถึงระบบ “ถุงเงิน” ที่รองรับการให้บริการของหน่วย
บริการ คลินิก และร้านยา รวมถึงการลงทะเบียนของ อสส. ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และ อสม. ในต่างจังหวัด สำหรับประชาชนท่ีไม่มี
มือถือสมาร์ทโฟน สามารถถือบัตรประชาชนไปขอรับชุดตรวจได้ที่ รพ. และรพ.สต. หรือศูนย์บริการสาธารณสุข ในพื้นที่
กรุงเทพฯ ส่วนการรับเอทีเคที่ร้านขายยาและคลินิท่ีเข้าร่วมโครงการนั้นเฉพาะผู้ที่มีมือสมาร์ทโฟนเท่านั้น 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ 
     -นางศิริญา เทพเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บ.ณุศาศิริ และกรรมการบริหาร บ.เวิลด์ เมดิคอล 
อัลไลแอนซ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ATK แบบโฮมยูสลอตแรก 1 ล้านชุด จัดส่งถึงไทยเรียบร้อยแล้ว และพร้อมเร่งกระจายสู่
ประชาชนท่ีได้ Pre order ชุดตรวจ ATK ของเล่อผู ผ่านโครงการ “เราไม่ทน” หรือ ATK เพื่อคนไทย 
     4.ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ/ยุบ ศบค. 
     สื่อที่นำเสน : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ 
     -นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย โพสต์ข้อความระบุถึงข่าวการยกเลิก ศบค. และ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ว่า 
ตลอดระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน เกิดความเสียหายจากความผิดพลาด บกพร่อง ในการปฎิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ 
พ.ร.ก. และศบค. ทุกครั้งท่ีมีเหตุการณ์สำคัญจนทำให้เกิดคลสัเตอร์ทั้ง 4 รอบระบาด ไล่เรียงตั้งแต่สนามมวยลมุพินี แรงงานข้าม
ชาติสมุทรสาคร คริสตัลคลับทองหล่อ แคมป์คนงานหลัก 4 รวมทั้งนโยบายการบริหารและจัดหาวัคซีน จึงเห็นควรให้ยกเลิกการ
ใช้ทั้งกฎหมายและโครงสร้าง เฉพาะกิจแล้วกลับไปใช้ระบบปกติภายใต้ พ.ร.บ. โรคติดต่อ ที่มีประสิทธิภาพเช่นทุกครั้งที่มีโรค
ระบาดร้ายแรง ซึ่งมี สธ. เป็นหน่วยงานหลัก ข้อห่วงใยที่สำคัญประการเดียวคือฝ่ายการเมืองจะต้องไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซง
การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับในทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานระบาดวิทยา ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง
ตามที่เป็นข่าวจะเป็นโอกาสสำคัญให้ สธ. ได้กอบกู้ภาพลักษณ์กลับคืนมา หลังจากที่ถูกทำลายโดยทั้งกฎหมายพิเศษ และศูนย์
รวมอำนาจเฉพาะกิจ ท่ีใช้ทั้งฝ่ายความมั่นคงและการเมืองเข้าครอบงำ 
     5.เตือนเด็กฉีดไฟเซอร์เสี่ยงหัวใจอักเสบ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, มติชน 
     -นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ข้อความ เตือนเด็กฉีดไฟเซอร์ เสี่ยงหัวใจอักเสบ แนะฉีด
เช้ือตาย 2 เข็ม ก่อนจะฉีดกระตุ้นต่อด้วยวัคซีนอื่น น่าจะให้ความปลอดภัยได้มากกว่า โดยวิธีเข้าช้ันผิวหนังจะทำให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม 
     6. สถานการณ์การระบาดทั่วประเทศ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (springnews,) 
      -ศบค. เผยภาพรวมประเทศไทย ผู้เสียชีวิต-ติดเชื้อโควิดกลุ่มอาการหนัก หรือปอดอักเสบ มีแนวโน้มที่ลดลง แต่ถ้าดูแค่ 48 
จังหวัด ตัวเลขยังสูง ยืนยัน ผลตรวจ atk-pcr ไม่รวมกัน แต่ไม่ปิดบัง ขณะที่การฉีดวัคซีนแคมป์ก่อสร้าง จะแล้วเสร็จ 10 ก.ย.นี้ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ศูนยข์่าวแปซิฟิก, js100, moneyandbangking 
     -นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ช้ีแจงว่า การติดเช้ือเป็นคลัสเตอร์ จำนวนกลุ่ม
ก้อนการระบาด หากเจอผู้ป่วยต่อเนื่อง 14 วัน เรียกว่า คลัสเตอร์ที่มีความแอกทีฟ เนื่องจากมีโอกาสเจอผู้ติดเช้ือในวงถัดไปได้ 
ทั้งนี้ การติดเชื้อในโรงงาน สถานประกอบการ แคมป์คนงาน  พบการติดเช้ือจำนวนสูงสุดอยู่ในพื้นที่ เขต 6 ภาคกลาง 
สอดคล้องกับจังหวัดสีแดงเข้ม พบว่ามี 318 คลัสเตอร์ ที่ต้องติดตามต่อเนื่องและต้องควบคุมการติดเช้ือด้วยการทำ Bubble & 
Seal หวังว่าจะคลี่คลายดีขึ้น ส่วนการฉีดวัคซีน ในพื้นที่กรุงเทพฯ ฉีดแคมป์คนงานไปแล้ว 606 แคมป์ และจะดำเนินการเสร็จ
ทั้งหมดในวันที่ 10 ก.ย. แคมป์ไหนไม่ทำตามมีการเสนอมาตรการลงโทษ การติดเชื้อในตลาด ชุมชน ในครอบครัว พบการติด
เชื้อกระจายทุกเขต เน้นย้ำการใช้มาตรการป้องกันตัวเองสูงสุด ส่วนการติดเช้ือในร้านอาหาร สถานบันเทิง เป็นช่วงที่เราต้องจับ
ตามองหลังการปรับมาตรการ เพื่อเตรียมเข้าสู่มาตรการ Covid Free Setting การติดเชื้อในสำนักงาน โรงเรียน สถานศึกษา 
พบการติดเช้ือ 12 คลัสเตอร์ พบในพ้ืนท่ี เขต 6 สูงกว่าพื้นที่อ่ืน 
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     7. ขายยาฟาวิพิราเวียร์ออนไลน์ ผิดกฎหมาย 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ประชาชาติ, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, js100, pptvhd, thejournalistclub, 
infoquest, ch7) ทีวีช่อง 5, NBT 
     -ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผอ.อภ. กล่าวว่า พบมีผู้ลักลอบนำยาฟาวิพิราเวียร์ที่ อภ. วิจัย พัฒนาและผลิตเองไปหลอก
ขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ราคาเม็ดละ 43-65 บาท หรือกล่องขนาดบรรจุ 100 เม็ดกล่องละ 4,300-6,500 บาท ซึ่งแพงกว่า
ที่อภ.จำหน่ายอยู่ 3-4 เท่า เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจได้ยาปลอมที่เป็นอันตราย จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเช่ือ
ซื้อมากินเอง เนื่องจากยาฟาวิพิราเวียร์จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ต้องสั่งจ่ายภายใต้การวินิจฉัยและคำสั่งของแพทย ์
     8. เสนอมาตรการควบคุมโควิด   
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ 
     -เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ว่า ความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือโควิด 19 ประเทศไทย มีผู้ติดเช้ือรายใหม่
ยืนยันด้วย rt-pcr 14,176 ราย ติดเชื้อเข้าข่ายผลตรวจ ATK บวกอีก 2,372 ราย ท่ีรายงานเข้าระบบ รวมเป็น 16,548 ราย ซึ่ง
มีแนวโน้มผู้ป่วยติดเชื้อจะเพิ่มขึ้น หลังจากมีมาตรการผ่อนคลายใน กทม.และปริมณฑล มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ยัง
ไม่รวมที่ประชาชนหาซื้อชุดตรวจด้วยตนเอง อาจไม่ถูกรายงานเข้าสู่ระบบ ช่วงเวลานี้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ระวังการติดเชื้อ
สู่คนในครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง การฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง ให้เพียงพอ เป็นมาตรการหลักในระยะต่อไป 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews 
     -พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกฯ เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกฯ เป็น
ประธานการประชุม ซึ่งเสนอขอขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความรา้ยแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ออกไปอีก 
3 เดือน ตั้งแต่ 20 ก.ย.- 19 ธ.ค. 64 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv, bangkokinsight 
     -นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ โพสต์ว่า ต้องมีการสร้างแรงกดดันอย่างรุนแรงไม่ให้มีการ
แพร่กระจายเชื้อจากคนหนึ่งไปหาคนอ่ืน รวมทั้งทำความสะอาดพื้นผิวสาธารณะต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เข้มงวดตรวจคัดกรอง
และแยกตัวออกทันที ที่วินิจฉัยได้ว่าติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดก็ตาม และแรงกดดันที่สำคัญอีกประการ คือ การใช้วัคซีน
จำนวนมหาศาลในเวลารวดเร็วให้แก่ประชากรเกือบท้ังประเทศ  
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า 
     -นพ.ธีระ เตือนอย่าประมาทสายพันธ์ุมิว งานวิจัยพบดื้อต่อภูมิคุ้มกันจากวัคซีน 
     9. อาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวคัซีน 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (pptvhd36) 
     -นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากข้อกังวลของประชาชนต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุด
ตันและเกล็ดเลือดต่ำ หรือภาวะ VITT หลังการฉีดวัคซีนโควิดชนิดไวรัลแวกเตอร์ เช่น แอสตร้าเซเนก้า อาจทำให้ไม่กล้าฉีด
วัคซีนชนิดนี้ ทั้งนี้ กลไกที่ทำให้เกิดภาวะดังกล่าว เนื่องจากองค์ประกอบของวัคซีนบางส่วนทำให้ร่างกายของผู้ที่ได้รับวัคซีน
สร้างภูมิคุ้มกันข้ึนมา และไปกระตุ้นเกล็ดเลือด ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่ำ ซึ่งจากข้อมูลงานวิจัยภาวะนี้ในไทยมี
เกิดขึ้นน้อยกว่าต่างประเทศมาก คือ 1:5,000,000 คน ในขณะที่ต่างประเทศภาวะดังกล่าวมี เกิดขึ้น 1:125,000 ถึง 
1:1,000,000 คน ถือว่ามากกว่าประเทศไทยถึง 5-40 เท่า และมักเกิดขึ้นในคน อายุต่ำกว่า 60 ปี ในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า แม้จะมีการปรับสูตรฉีดวัคซีนสลับชนิด ทำให้มีการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกามากขึ้น ก็ไม่กระทบต่อ
ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน และสามารถรักษาหายได้ 
     -นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนในไทย 
พบเข้าข่ายภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมเกล็ดเลือดต่ำ 5 ราย เสียชีวิต 3 ราย หลังฉีดแอสตร้าเซเนก้าเข็มแรก พร้อมวิธีสังเกตอาการ 
คือ 1.ปวดศีรษะรุนแรง 2.แขนขาชาอ่อนแรง 3.หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว 4.เจ็บหน้าอก หายใจติดขัด 5.ขาบวมเจ็บ 6.ปวดท้อง
รุนแรง และ 7.หรือพบมีจุดเลือดออก คล้ายไข้เลือดออกแต่ไม่มีไข้ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook 
     -จ.ชลบุรี พบชายวัย 25 ปี เสียชีวิตจากลิ่มเลือดอุดตัน หลังฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าได้ 3 สัปดาห์ แพทย์ระบุเสียชีวิตจาก
ลิ่มเลือดอุดตันในปอด 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ 
     -แม่ร้องขอความเป็นธรรม ลูกสาววัย 19 ปี เรียนช้ัน ปวช.3 ไปฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าพร้อมกัน แต่ลูกสาวมีไข้ขึ้นสูง 40 
องศาฯ ตั้งแต่วันแรก แต่คิดว่าคงไม่เป็นอะไรมาก สุดท้ายเสียชีวิต แพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ระบุ "ไม่ปรากฏสาเหตุที่แน่ชัด" 
มาตรการอื่น ๆ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน 
     -นพ.บัญชา ค้าของ" รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย ร่วมกับเครือข่าย 7 หน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง  
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ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มวัย มีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นและลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 
ในสถานการณ์โควิด-19  เช่น platform ก้าวท้าใจ , facebook, YouTube, Banner บนเว็ปไซต์ , line, Live Streaming 
รวมทั้งลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน ชุมชน และโรงงาน นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการขับเคลื่อนระบบสนับสนุนการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายทั้ง 5 ระบบ ได้แก่ ระบบการสร้างองค์ความรู้และวิจัยกิจกรรมทางกาย ระบบพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบการสื่อสารรณรงค์ และระบบติดตามการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (posttoday,) 
     -นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นพ.สสจ. ภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้ได้ปรับปรุง รพ.สนามที่เคยรับผู้ป่วยสีเขียวเป็นรับผู้ป่วยกลุ่มสี
เหลือง เนื่องจากพบคนไข้มากขึ้น ในส่วนผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวได้ให้ท้องถิ่นรับดูแลในศูนย์ดูแลโควิดชุมชนแล้ว ส่วนรถรับส่งผู้ป่วยไม่
เพียงพอ ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น และ อบจ.ภูเก็ต สามารถรับส่งผู้ป่วยได้มากขึ้น ส่วนภาพรวมเตียงว่าง 300-400 เตียง 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ 
     -สมาคมสภาองค์กรโรคหดืแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค สถาบันบำราศนราดูร สถาบันโรคทรวง
อกและสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับชมการจัดกิจกรรม
โครงการสร้างสื่อความรู้ในการฟื้นฟูการทำงานของปอดและระบบหายใจแก่ผู้ป่วย Post-Covid-19 ในวันจันทร์ที่ 13 ก.ย. เวลา 
14.00 - 15.15 น. ผ่านระบบ ZOOM (สแกนผ่าน Line ID : และ รับชม Facebook Live  ผ่านเพจ "ภูมิแพ้ก็แพ้เรา" 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เดลินิวส์ 
     -รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผอ.สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) กล่าวว่า ระบบ CO-link 
คือ ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสายด่วนเฉพาะกิจ  1668, 1669, 1330 รวมถึง สปคม. ตลอดจน
เชื่อมโยงข้อมูลการแอดมิดจาก รพ. ทุกสังกัด ข้อมูลผลแล็บ และข้อมูลจากระบบ HI เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีใช้ข้อมูลตัดสินใจได้อย่าง
รวดเร็ว ทำให้การจัดสรรเตียงให้กับผู้ป่วยติดเช้ือโควิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ระบบ CO-link เริ่มใช้งานเฉพาะพื้นที่ 
กทม. และปริมณฑลเมื่อช่วง พ.ค. ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ประมาณ 4 เดือน สามารถติดตามผู้ป่วยโควิดเข้าสู่ระบบรักษาไปแล้ว
เกือบแสนราย มีบุคลากรการแพทย์เข้าใช้งานเกือบ 500 บัญชี อนาคตจะโอนย้ายเซิร์ฟเวอร์จาก GBDi สู่เซิร์ฟเวอร์ของ GDCC 
ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นจาก
พื้นที่ระบาดอื่นๆ ทั่วประเทศ เบื้องต้นขยายระบบให้เชื่อมโยงข้อมูลการจองวัคซีน และได้รับการฉีดวัคซีนจากระบบหมอพร้อม 
ไทยร่วมใจ ปทุมธานีวัคซีน และนนท์พร้อม เพื่อลดความซ้ำซ้อนจองวัคซีน ส่งผลให้ สธ. คาดการณ์ความต้องการเพื่อจัดหา
วัคซีนได้แม่นยำมากขึ้น 

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

โรคอัลไซเมอร์ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (bangkokbiznews, thejournalistclub, pptvhd36) 
     -นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แนะการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ สิ่งสำคัญคือการสื่อสารและทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรม ความรู้สึก และความต้องการของผู้ป่วยให้ดี เนื่องจากผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีอาการภาวะสมองเสื่อมบกพร่อง
ในด้านการเรียนรู้ ผู้ดูแลควรมีความพร้อมเป็นท้ังผู้พูดและผู้ฟังที่ดี เข้าหาผู้ป่วยอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง รับฟังด้วยความเข้าใจ มี
ท่าทีเอาใจใส่ ให้ความสนใจ เพื่อให้ผู้ป่วยไว้วางใจ ใหไ้ม่รู้สึกแตกต่างกับบุคคลทั่วไป และคอยสังเกตปฏิกิริยาของผู้ป่วย  

- 

โรคเอ็นซีดี 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, thailandplus) 
     -นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย กรมควบคุมโรคร่วมมือกับกองสาธารณสุขท้องถิ่น จัดทำโครงการพัฒนา
หลักสูตรการป้องกัน ควบคุมโรคเอ็นซีดีและชุดเครื่องมือ เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นนำไปใช้แก้ปัญหาและป้องกันโรคเอ็นซีดีในพื้นที่ ซึ่ง
เป็นต้นเหตุหลักทำให้คนไทยอายุสั้น โดยเฉพาะ 5 โรคสำคัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ขณะนี้ได้จัดทำร่างหลักสูตรภาคทฤษฎีแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทดลองใช้ในภาคปฏิบัติ โดย
จัดอบรมในระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสมบูรณ์แบบและใช้ในช่วงปลายปีนี้ 

- 

ตรวจสอบรายการขายสินคา้ผ่านทีวี 
     สื่ อที่ น ำเสนอ : เว็บ ไซต์  ( ผจก ., ไทยรัฐ , มติ ชน , แนวหน้ า , บ้ าน เมื อง , สยามรั ฐ , กท .ธุรกิ จ , โพสต์ทู เดย์ , 
thejournalistclub) 
     -น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า นายกฯ ห่วงใยกรณีมีการขายสินค้าผ่อนช่องทางสื่อสาร
ต่าง ๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะทางทีวีดิจิทัล ท้ังเครื่องใช้ในบ้าน เครื่องสำอาง อาหารเสริม พบว่าการนำเสนอสินค้าบางรายการ
แจ้งสรรพคุณเกินความจริง จึงได้สั่งการ สคบ.พิจารณา ตรวจสอบ โดยทำงานในเชิงรุก ไม่ต้องรอให้ประชาชนมาร้องเรียน และ
มอบหมายให้ อย. รวมถึง สมอ. ร่วมตรวจสอบด้วย 
 

- 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

ต้ังศูนย์ฯไซเบอร์ภาคสุขภาพ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( กท.ธุรกิจ, ผจก., สยามรัฐ, มติชน, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 9, , thaipost ) 
     -ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. เผยความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ภาคสุขภาพ ว่า การจัดตั้งยังไม่ได้สามารถทำไดท้ันที แต่ล่าสุดผู้บริหาร สธ. ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และได้เห็นชอบหลักการใน
การจัดตั้งศูนย์ฯ จากนี้จะต้องไปดำเนินการจัดทำรายละเอียดของแผนงาน รวมถึงงบประมาณที่จะต้องใช้ ซึ่งจะต้องใช้เวลาอีก
ระยะหนึ่งแล้วเสนอขึ้นไปอีกครั้ง สำหรับความคืบหน้าของการส่งทีมไปร่วมตรวจสอบที่ รพ.เพชรบูรณ์ ยังอยู่ระหว่างการลง
พื้นที่ตรวจสอบ  

- 

พืชกระท่อม 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ( ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, มติชน, ไทยโพสต์, ผจก. ) เว็บไซต์ ( มติชน, กท.ธุรกิจ, ผจก., โพสต์ทูเดย์, 
ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, ไทยโพสต์ , แนวหน้า, inn, thailandplus, thejournalistclub, thestandard, newtv, thaipbs ) 
     -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานกมธ. เผย ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.พืช
กระท่อม ด้วยมติเอกฉันท์ โดยร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ กำหนดมาตรการดูแล โดยเฉพาะการนำเข้าและการส่งออกเท่านั้นที่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตก่อน ส่วนการเพาะ การปลูกแ ละการขายใบพืชกระท่อม นอกเหนือจากที่ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดไว้ ให้ทำได้ 
ควบคุมเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร จึงกำหนดมาตรการกำกับดูแลการขาย การโฆษณาและการ
บริโภคใบกระท่อมในบางประการ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคและกลุ่มบุคคลดังกล่าว  แต่ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กมธ. จึงเห็นว่า สธ. สมควรที่จะแก้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้ 

- 

 


