
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มาตรการของ สธ.  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์, 
ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ส านักข่าวไทย, จส.100, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สปริงนิวส์, thebangkokinsight, newtv., Workpointnews, nationtv.) 
    -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงความคืบหน้ าการพัฒนาวัคซีนปูองกันโรคโควิด 19 ว่า กรมฯ ร่วมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาวัคซีนต้นแบบในหนูทดลอง พบว่าระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมาค่อนข้างดี หลังจากนี้จะทดสอบในสัตว์ทดลองหลายๆ 
รูปแบบ ถือเป็นความส าเร็จเล็กๆ โดยฝีมือคนไทยในการพัฒนาเพื่อหาแนวทางปูองกันต่อไป 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า) 
    -นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดตัวโปรแกรมหลักสูตรเรียนรู้ด้วยตัวเองระยะสั้น พัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 เน้นความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจในการดูแลตนเอง ผ่านสื่อ Online Learning ทั้งระบบ 
Audio และ Motiongraphics สามารถฝึกตามได้ มีทั้งหมด 8 ครั้ง (8 วัน) วันละ 20-30 นาที หลังจากนั้นควรฝึกทุกวันเพื่อให้เป็นวิถีชีวิต ส่วนปัญหา
การฆ่าตัวตายของประชาชน กรมฯ ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการดูแลสภาพจิตใจและหาแนวทางที่เหมาะสม เช่น ระยะสั้นจะค้นหา
กลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบที่อยู่ในเขตเมือง ส่งต่อข้อมูลไปยังพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้เฝูาระวัง  ส่วนระยะยาว ต้องมี 
การร่วมมือกันหลายภาคส่วน นอกจากน้ี จะมีการปูองกันและติดตามกรณีผู้คิดฆ่าตัวตายที่ไม่ส าเร็จ โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละพื้นท่ี 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ 
   -นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีผู้ติดเช้ือที่รักษาหายแล้วกลับมาติดเช้ือซ้ า ว่า การสร้างภูมิคุ้มกันในโรคโควิด-19 
จะยังสร้างช้า ดังนั้นผู้ติดเช้ือท่ีหายแล้วจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูร่างกายอย่างน้อย 30 วัน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
   -นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค น าเจ้าหน้าที่สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง และจิตอาสา ลงพื้นที่ตรวจโรคโควิด  19 ให้กับ
ประชาชนในชุมชนวัดสะพาน แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ซึ่งก่อนหน้านี้  สธ. เขตคลองเตย และอาสาสมัคร ได้ส ารวจประชากรพบมี 45 
ชุมชน ประมาณ 1 แสนคน ตรวจคัดกรองไปแล้วกว่า 16 ชุมชน รวม 9,500 คน พบกลุ่มเสี่ยง 250 คน วันนี้จึงมาเก็บสารคัดหลั่งกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดไป
ตรวจ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(มติชน, สยามกีฬา, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, news108, สยามรัฐ, สยามโพสต์, nationtv) 
   -นพ.สราวุฒิ  บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจสอบสนามกอล์ฟปัญญา อินทรากอล์ฟคลับ ติดตามการปฏิบัติตามค าแนะน าของกรม
อนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการในการปูองกันการแพร่เช้ือโควิด-19 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ acnews 
   -กรมอนามัย เตรียมร่วมกับ ลอรีอัล ประเทศไทย จัดบรรยายให้ความรู้มาตรการด้านสุขอนามัยส าหรับร้านเสริมสวย เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ตามแนวทางที่ ศบค. ก าหนด 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สปริงนิวส์, บางกอกทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv, isaranews, acnews, 
thebangkokinsight) 
    -สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง ตรวจคัดกรองหาเช้ือไวรัสโควิด 19 เชิงรุกส าหรับคนขับแกร็บ รวมถึงผู้จัดส่งอาหาร-พัสดุ จ านวนกว่า 1,000 
คน สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ฟ้ืนเศรษฐกิจตามมาตรการผ่อนปรนการล็อคดาวน์ของรัฐบาล 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, acnews, ผู้จัดการ, ส านักข่าวอิศรา, ส านักข่าวไทย, สปริงนิวส์) 
    -นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยข้อมูลกองทุนบัตรทอง กรณีโควิด 19 หน่วยบริการภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศส่งเบิก
ค่าใช้จ่ายแล้วกว่า 143.9 ล้านบาท เป็นค่าตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการ 119.2 ล้านบาท ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 24.7 
ล้านบาท 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ acnews 
    -นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่นวมินทร์คลินิกเวชกรรม รามอินทรา กม.8 เยี่ยมชมโครงการส่งยาให้ผู้ปุวยที่บ้านในช่วง
การระบาดของโรคโควิด 19 และกล่าวว่า โรคนี้ยังอยู่อีกนาน ต้องรักษาระยะห่างทางสังคม สปสช. จึงต้องดูระบบบริการใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนไม่ต้อง
แออัดที่หน่วยบริการ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, 77kaoded 
    -นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล ตรวจหาเช้ือโควิด 19 ทราบผลใน 4 - 6 ชม. 
ซึ่งได้รับงบสนับสนุน 5 ล้านบาท จาก อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ สามารถตรวจสูงสุดได้ 180 ตัวอย่าง/วัน ประชาชนท่ัวไปที่ต้องการตรวจมีค่าบริการ 2,000 
บาท ส่วนผู้ปุวยที่เข้าหลักเกณฑ์การตรวจโควิด 19 ตรวจฟรีทุกสิทธ์ิ  
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สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ 
    -สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มอบกล่องอะคริลิคปูองกันเช้ือฟุูงกระจายจ านวน 80 กล่อง ให้ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ 
รองปลัด สธ. ส าหรับปูองกันบุคลากรทางการแพทย์จากการใกล้ชิดผู้ปุวยท่ีติดเชื้อ COVID – 19 เพื่อส่งมอบให้ รพ. ต่าง ๆ ต่อไป 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก 
    -เพจกระทรวงสาธารณสุขโพสต์คลิปสหวิชาชีพใน รพ.สตูล ปรบมือเพื่อให้ก าลังใจกันและกันในการต่อสู้กับโรคโควิด 19 พร้อมค าอธิบายว่า "ก าลังใจ
เล็กๆ จากรพ.สตูล"   
มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, 
เดลินิวส์, คมชัดลึก, บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ผจก.รายวัน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, mcot, 
innnews, thaipbs, mthai, js100, one31, thebangkokinsight, workpointnews, kapook, กรมประชาสัมพันธ์) 
    -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์วันที่ 6 พ.ค. มีผู้ปุวยติดเช้ือใหม่ 1 ราย ผู้ติดเช้ือสะสม 2,989 ราย รักษาหายแล้ว 2,761 
ราย ผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชาย อายุ 69 ป ีชาวออสเตรเลีย เจ้าของโรงแรม จ.พังงา เป็นโรคหอบหืด เข้ารับการรักษาที่ จ.ภูเก็ต ผู้เสียชีวิตสะสม 55ราย 
ยังรักษาในรพ. 173 ราย ส าหรับผู้ติดเช้ือใหม่ 1 ราย เป็นหญิงวัย 27 ปี อาชีพพนักงานนวด เดินทางมาจากประเทศรัสเซียเมื่อ 3 พ.ค. และเข้า State 
Quarantine เริ่มปุวยวันท่ี 1 พ.ค. มีไข้ ไอ มีเสมหะ เจ็บคอ ปวดศีรษะ หายใจเหนื่อย ตรวจพบเช้ือโควิด 4 พ.ค. ส่วนผลตรวจของ 40 รายที่ จ.ยะลา 
สธ.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง ส าหรับผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงช่วงเคอร์ฟิว มีผู้ฝุาฝืนชุมนุมมั่วสุม 104 ราย อันดับหนึ่งคือ ดื่มสุรา รองมาคือ 
เล่นการพนัน ออกนอกเคหสถาน 699 ราย  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, thebangkokinsight, nationtv, innnews, กรม
ประชาสัมพันธ์) 
    -คกก.โรคติดต่อ จ.ภูเก็ต รายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้ติดเชื้อล าดับที่ 63 ชายชาวออสเตรเลีย อายุ 69 ปี เป็นผู้จัดการโรงแรมแถวเขาหลัก ไม่
มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 14 วันก่อนปุวย โดยก่อนปุวยได้กลับมาภูเก็ตวันที่ 19-21 มี.ค. 2563 มีโรคประจ าตัวคือโรคปอดเรื้อรัง เริ่มมี
อาการปุวย 24 มี.ค. 2563 มีอาการปอดอักเสบล้มเหลว ไตวายและติดเช้ือในกระแสเลือด เสียชีวิตเมื่อ 5 เม.ย. 2563 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ 
    -ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับกรมควบคุมโรค ประมวลสถานการณ์โควิด-19 
ประจ าวันที่ 6 พ.ค. 2563 ดังนี้ ประเทศไทย ผู้ติดเช้ือสะสม 2,989 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 1 ราย) เสียชีวิตรวม 55 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย) รักษา
หายแล้ว 2,761 ราย (92.37%) เพิ่มขึ้น 14 ราย ผู้ปุวยใหม่ที่เพิ่มขึ้น 1 ราย เข้ารับการรักษาที่ จ.สมุทรปราการ (State Quarantine) กทม.มีผู้ปุวย
รักษาสะสมมากท่ีสุด 1,526 ราย ตามด้วยภูเก็ต 220 ราย นนทบุรี 157 ราย ยะลา 118 ราย สมุทรปราการ 114 ราย ชลบุรี 87 ราย ปัตตานี 79 ราย 
สงขลา 44 ราย เชียงใหม่ 40 ราย ปทุมธานี 39 ราย นราธิวาส 29 ราย และนครปฐม 22 ราย มีผู้ติดเช้ือที่อยู่ระหว่าง state quarantine และใน
จังหวัดต่างๆ รวม 85 ราย เมื่อจ าแนกตามจังหวัดที่รับผู้ติดเช้ือเข้ารักษา (ไม่รวมผู้ติดเ ช้ือในกลุ่ม State Quarantine) ไม่มีผู้ติดเช้ือที ่
รับไว้รักษา 67 จังหวัด ไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อ 10 จังหวัด ไม่มีผู้ติดเช้ือรายใหม่ใน 28 วันที่ผ่านมา 34 จังหวัด ไม่มีผู้ติดเช้ือรายใหม่ใน 14 วันที่ผ่าน
มา 20 จังหวัด และยังมีผู้ติดเช้ือรายใหม่ใน 14 วันท่ีผ่านมา 13 จังหวัด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์nationtv., กรุงเทพธุรกิจ 
   -เว็บไซต์ ราชกิจจานุ เบกษา  ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่ อ ง  "หลัก เกณฑ์  วิ ธีการ  และเ ง่ือนไขการก าหนดค่า ใ ช้จ่ าย 
ในการด าเนินการผู้ปุวยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด 19 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 5 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป ก าหนด
เพิ่มเติมบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาแนบท้าย ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ 
    -รมว.ดิจิทัล เปิดเผยการจัดส่งหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ของไปรษณีย์ไทย ตั้งแต่ 31 มี.ค.-5 พ.ค. 2563 ได้ส่งไปรพ.ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโควตา
ของสธ. 43,939,550 ช้ิน ส่วนโควตาของมท. ส่งไปผู้ว่าฯ 24,452,800 ช้ิน และกองบัญชาการกองทัพไทย 318,000 ช้ิน ส่วนหน้ากาก N95, PPE Set 
และเวชภัณฑ์ของอภ. จัดส่งแล้ว 1,074,212 ช้ิน โดยด าเนินการต่อเนื่องทุกวัน  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ส านักข่าวอิศรา, ฐานเศรษฐกิจ 
    -ผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา ลงนามค าสั่งให้คนทั้งจังหวัดต้องสวมหน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้า ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน รวมถึงการอยู่ในบ้านและ
ร้านค้าท่ีต้องติดต่อบุคคลอื่น มีผล 5 พ.ค.นี้ ฝุาฝืนโทษปรับ 2 หมื่นบาท 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ 
    -ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดกิจกรรม Fighting COVID-19 & Thanks for My Heroes โดยกล่าวว่า ได้มีโอกาสท างานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อย่าง
ใกล้ชิด ได้รับรู้ถึงความเสียสละ ความยากล าบากในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ในการคัดกรองประชาชน เพื่อควบคุมและลดการแพร่ระบาด
ของโรค ลดอัตราการติดเช้ือในชุมชน รวมทั้งการรักษาผู้ปุวยใน รพ. ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านจึงเป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องในความ
เสียสละ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด 
   -ผู้ว่าฯ ปัตตานี สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีรพ.ทุ่งยางแดง รพ.สต.พิเทน อสม. และเจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง จัดตั้งชุดคัดกรองค้นหาผู้ปุวยแฝงโรคโควิด-19 โดย
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วิธี Rapid - Test สามารถทราบผลได้ใน 15 นาที เก็บตัวอย่างเลือดของประชาชนในพ้ืนท่ีประมาณ 1,200 คน คาดว่าแล้วเสร็จภายใน 3 วัน โดย อ.ทุ่ง
ยางแดงเป็นพื้นที่แรกในการท า Rapid-Test เนื่องจากมีการติดเช้ือเป็นอันดับ 2 ของ จ.ปัตตานี มีผู้ติดเช้ือ 26 ราย และจากการสอบสวนโรคใน
ระยะแรกยังมีอีกหลายคนที่ไม่มารายงานตัว หากในพื้นที่ไม่พบผู้ปุวยโควิดภายใน 2 สัปดาห์  จะมีมาตรการผ่อนปรนให้ประชาชนใช้ชีวิตในช่วงเดือน
รอมฎอน และวันฮารีรายอ         
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ส านักข่าวไทย 
   -หลายพื้นท่ีมีประชาชนออกมาท าบุญวิสาขบูชา ขณะที่วัดจัดระเบียบพื้นที่คุมเข้มโควิด-19 และปีนี้งดพิธีเวียนเทียน แต่สามารถเวียนเทียนออนไลน์
ได้ หรือประกอบพิธีสวดมนต์ในบ้านพักพร้อมกับวัดที่มีการถ่ายทอดสด  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ nationtv. 
   -มติมหาเถรสมาคม ขอให้ทุกวัดทั้งในไทยและต่างประเทศ งดกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่มีการรวมกลุ่มของคน ยกเว้นการปฏิบัติภารกิจของสงฆ์ แนะ
สวดมนต์เวียนเทียนที่บ้าน หรือร่วมกิจกรรมสงฆ์ผ่านออนไลน์ 
ประเด็นที่มีผลกระทบ 
1.กรณีจ.ยะลา ผลตรวจคลาดเคลื่อน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) ,เว็บไซต์ (เดลินิวส์ คมชัดลึก nationweekend sanook) 
   -นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.ยะลา เปิดเผยว่า ผลการตรวจสอบเช้ือซ้ าของผู้ต้องสงสัย Covid-19 จ.ยะลา 40 คน โดยศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ จ.สงขลา ได้ผลเป็นลบ ขัดแย้งกับผลการตรวจสอบของห้องปฏิบัติการ รพศ.ยะลา ที่ผลเป็นบวกดังนั้น จึงต้องปิดห้องปฏิบัติการของรพศ.
ยะลาช่ัวคราว เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง เริ่มตั้งแต่การเก็บตัวอย่างจากผู้ต้องสงสัยติดเช้ือไวรัส 
ขั้นตอนและการท างานของอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ รวมถึงตรวจสอบช่ัวโมงการท างานของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ที่อาจต้องลดลงเพื่อปูองกัน
ความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงาน ส าหรับการตรวจสอบเช้ือผู้ต้องสงสัยโรค Covid-19 ในครั้งต่อไป จะส่งตัวอย่างไปศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.
สงขลา และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่กรุงเทพฯ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, 
ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, sanook, workpointnews, thestandard, ส านักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, สปริงนิวส์, กรม
ประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ส านักข่าวอิศรา, bbc, จส.100, nationtv.) ทีวีทุกช่อง 
    -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวผลการตรวจผูส้งสัยติดเช้ือโควิด 19 ของ จ.ยะลา 40 คน โดยห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ผลเป็นลบ แสดงว่าห้องปฏิบัติการที ่จ.ยะลา มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น กรมฯ ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญลงไปตรวจสอบพบว่า จ.
ยะลา เป็นแห่งแรกของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่สามารถตั้งห้องปฏิบัติการหาเช้ือโรคโควิด-19 ได้ ตรวจตัวอย่างไปแล้วกว่า 4 พันตัวอย่าง ถือเป็นก าลัง
ส าคัญในการคัดกรองผู้ปุวยจากประเทศมาเลเซีย แต่ช่วงการค้นหาผู้ปุวยเชิงรุกมีภาระงานมากถึง 700-800 ตัวอย่างต่อวัน ซึ่งต้องปรับปรุงโดยส่ง
ตัวอย่างให้แล็บอื่นช่วยเพื่อแบ่งเบาภาระ รวมถึงเพิ่มเครื่องมือให้เกิดความแม่นย ามากข้ึน คาดว่าใช้เวลาอีกไม่นานจะเปิดใช้ห้องปฏิบัติการที่ยะลาได้ ถอื
ว่า รพ.ยะลาด าเนินการได้ตามมาตรฐาน สามารถหาสาเหตุข้อบกพร่องได้  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
    -นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.ยะลา กล่าวถึงผลตรวจคัดกรองผู้ต้องสงสัยติดเช้ือ 40 ราย ท่ีต้องตรวจถึง 3 ครั้ง ว่า อาจเกิดจากการฟุูงกระจายใน
กระบวนการตรวจ เป็นความผิดพลาดจากกระบวนการภายในห้องแล็บ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจใน รพ.ศูนย์ยะลามีจ านวนน้อย ไม่ได้พักผ่อน 
   -นายธราวุธ ช่วยเกิด นอภ.บันนังสตา จ.ยะลา กล่าวว่า ในการตรวจคัดกรองเชิงรุก วันท่ี 5 พ.ค. ที่บ้านตาเนาะปูเต๊ะ เจ้าหน้าท่ีสสอ.บันนังสตา พร้อม
ทีมแพทย์พยาบาล และ อสม. เริ่มเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งตั้งแต่ 2 ทุ่ม - 3 ทุ่ม เก็บได้เพียง 120 ราย ยังเหลืออีก 600 ราย จะเริ่มปฏิบัติการอีกครั้ง
วันท่ี 9-10 พ.ค.  
2.กักตัวแพทย์นราธิวาส 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, 77kaoded, innnews, nationtv., 
sanook, kapook) 
    -ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดเผยกรณีผู้ปุวย จาก อ.แว้ง จ.นราธิวาส เข้ารับการรักษาไข้หวัดที่รพ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ได้ปกปิดความจริงกับแพทย์เรื่อง
กลับจากเดินทางไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย จนอาการหนักต้องเข้าห้องไอซียูและพบว่าเป็นผู้ได้รับเช้ือโควิด-19 ท าให้ต้องกักตัว
บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง 62 คน เป็นเวลา 14 วัน ล่าสุดผู้ปุวยรายดังกล่าวได้ส่งไปรักษาต่อท่ีรพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 
   นพ.อินทร์ จันแดง ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก กล่าวว่า แพทย์ พยาบาล และบุคคลากร มีการปูองกันอย่างดี เช่ือว่าคงจะไม่มีใครติดเช้ือจากผู้ปุวยรายนี้ แต่
ต้องห้บุคลากรทั้ง 62 คน กักตัวเป็นเวลา 14 วันตามระเบียบ ในจ านวนนี้เป็นแพทย์ 10 คน และได้ท าการพ่นน้ ายาท าความสะอาดรพ.เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้ปุวย รพ.ยังเปิดให้บริการตามปกติ และปิดเพื่อท าความสะอาดในบางส่วนเท่านั้น จ.นราธิวาสจะมีการประชุมร่วมกับสสจ. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้ง โดยอาจจะต้องประกาศปิดหมู่บ้านเจ๊ะเหม และหมู่บ้านกรือซอ เพื่อท าการสืบสวนโรค 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, 77kaoded, thaiPBS, กรมประชาสัมพันธ์, thestandard 
    -นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นพ.สสจ.นราธิวาส ช้ีแจง (1) กรณีมีการโพสต์ต่อว่าผูปุ้วยรายที่ 35 และครอบครัว ว่าปกปิดข้อมูลการเดินทางต่อเจ้าหน้าท่ี 
ไม่เป็นความจริง ครอบครัวผู้ปุวยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์ได้เข้าไปสอบสวนโรคและเก็บสิ่งส่ง
ตรวจบุคคลในครอบครัว 7 คน ทั้งหมดผลเป็นลบ แต่ทีมบุคลากรทางการแพทย์จะยังคงสอบสวนโรคต่อไป (2) ข่าวการเสียชีวิตของผู้ปุวยที่ รพ.
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นราธิวาสราชนครินทร์ ไม่เป็นความจริง และผู้ปุวยหนักรายนี้ไม่ใช่ผู้ปุวยโควิด-19 แต่เป็นโรคเส้นเลือดในสมองอุดตัน  
3.ความคืบหน้าหลังมีการผ่อนปรนมาตรการ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, ส านักข่าวไทย) 
    -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผลการตรวจกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน ว่า วันที่ 5 พ.ค. ได้ตรวจทั้งสิ้น 12,996 แห่ง พบไม่
ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรค 449 แห่ง คิดเป็น 3.45% โดยกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตในห้าง-ตลาด ไม่ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มขึ้น  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามกีฬา 
    -นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวว่า หลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการ มีประชาชนใช้บริการระบบขนส่งทางรางเพิ่มขึ้น โดย
วันท่ี 4 พ.ค. มีผู้ใช้บริการรถไฟฟูาและรถไฟเกือบ 4 แสนคน เพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมาประมาณ 2 เท่า คาดการณ์ว่าในวันที่ 7 พ.ค. จะมีผู้โดยสารใช้บริการ
เพิ่มขึ้นอีก จึงขอให้วางแผนการเดินทาง สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง เผื่อเวลาเดินทาง และเว้นระยะห่างทางสังคม นอกจากนี้  ขอความ
ร่วมมือบริษัทและห้างร้านต่าง ๆ เหลื่อมเวลาในการท างาน เพื่อลดความแออัดในการเดินทาง 
4.การดูแลคนไทยในต่างประเทศและการเดินทางกลับ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิค) 
    -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า วันท่ี 6 พ.ค. จะมีคนไทยกลับจากเมียนมา 59 ราย เยอรมัน 110 ราย ปากีสถาน 122 ราย และวันที่ 
7 พ.ค. กลับจากเกาหลีใต้ 150 ราย แอฟริกาใต้ 150 ราย ตั้งแต ่4 เม.ย. - 5 พ.ค. เดินทางเข้ามาแล้ว 4,637 ราย จาก 27 ประเทศ ยอดสะสมผู้ที่อยู่ใน
สถานท่ีกักตัวของรัฐ ตั้งแต ่3 เม.ย. - 5 พ.ค. มี 12,847 ราย กลับบ้านแล้ว 3,921 ราย อยู่ระหว่างกักตัว 8,026 ราย พบเช้ือ 85 ราย ส่วนการให้ความ
ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ทางสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ ได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สปริงนิวส์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, 
ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, โลกวันนี้, ไอเอ็นเอ็น, nationtv.) 
    -นายกฯ สั่งการให้ก.การต่างประเทศเร่งช่วยเหลอืคนไทยในต่างแดน และอ านวยความสะดวกให้กับคนไทยท่ีต้องการเดินทางกลับประเทศ โดยสถาน
กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดเที่ยวบินพิเศษน าคนไทยที่ตกค้างในฮ่องกงและมาเก๊ากลับไทย 161 คน ขณะที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ 
ประเทศศรีลังกา ร่วมกับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจ าสาธารณรัฐมัลดีฟส์ จัดเที่ยวบินพิเศษน าคนไทยที่ ตกค้าง 131 คน เดินทางกลับ ส่วนสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ช่วยเหลือคนไทยในญี่ปุุน โดยแจกเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย อาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็น  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไอเอ็นเอ็น, nationtv.) 
    -โฆษก ก.กลาโหม เผย คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ตั้งแต่ 4 ก.พ. 2563 ยังกักตัวตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐ 3,290 คน ส่งกลับ
ภูมิล าเนาแล้ว 2,175 คน ระหว่าง 6 -10 พ.ค. 2563 จะมีคนไทยที่ตกค้างในประเทศต่างๆ ทยอยเดินทางกลับเข้ามาอีก 1,481 คน ทั้งหมดจะต้องผ่าน
กระบวนการคัดกรองและเข้าพักในพื้นที่กักควบคุมโรคที่ก าหนด นายกฯ ได้ให้ฝุายความมั่นคงท างานร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิด อ านวย
ความสะดวกคนไทยที่เดินทางกลับ โดยยังคงคุมเข้มมาตรการคัดกรองและกักตัวควบคุมโรคของรัฐ ทั้งส่วนกลางและในภูมิภาค พร้อมทั้งให้สนับสนุน
การท างานของแต่ละจังหวัด ช่วยสร้างความเข้าใจ ก ากับติดตาม รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน  
5.ไม่ตีตราผู้ป่วย 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน  
    -นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา ผอ.สคร.ที่ 12 จ.สงขลา กล่าวว่า ขอให้ประชาชนเข้าใจว่าคนท่ีเดินทางกลับจากต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในสถานที่กักตัว
ที่รัฐจัดให้ไม่ใช่ผู้ปุวย แต่มาอยู่เพื่อสังเกตอาการ หากปุวยจะได้น าเข้าสู่ระบบการรักษาได้ทันที เป็นการสร้างความปลอดภัย ลดโอกาสเสี่ยงให้กับคนใน
ครอบครัวหรือคนในชุมชน ส่วนผู้ปุวยยืนยัน COVID-19 ก่อนจะได้กลับบ้านจะได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานของกรมการแพทย์ ให้พักที่
โรงพยาบาลเฉพาะจนครบ 14 วัน (Hospital) นับจากวันที่เริ่มปุวย และสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านจนครบ 1 เดือน นับจากวันเริ่มปุวย ให้รักษา
ระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัย ระมัดระวังสุขอนามัยส่วนบุคคล และปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มั่นใจ
ได้ว่าจะไม่แพร่เช้ือไปสู่ผู้อื่น และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ 
6.รายงานการพบผู้ติดเชื้อ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, 
thebangkokinsight, nationtv.) 
    -โฆษกกองทัพเรือ กล่าวถึงกรณีพลทหารสังกัดกองทัพเรือติดเช้ือโควิด-19 ว่า ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เบื้องต้นอาการไม่
รุนแรง คนใกล้ชิดรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องได้กักตัวเฝูาสังเกตอาการ 14 วันแล้ว แต่ต้องรอผลตรวจจากห้องแล็บรพ.จุฬาฯ ในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากผลการ
ตรวจครั้งแรกท่ีรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พบว่าติดเชื้อ แต่เมื่อตรวจซ้ าไม่พบติดเช้ือ จึงต้องส่งให้รพ.จุฬาฯ ตรวจ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์(เดลินิวส์, ส านักข่าวไทย) 
   -คกก.ควบคุมโรคติดต่อ จ.กระบี่ สั่งบุคคลกว่า 30 คน ที่สัมผัสกับหญิงไทยอายุ 29 ปี ผู้ปุวยโควิด-19 รายที่ 20 ของจังหวัด เข้ารายงานตัวต่อ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข หลังซักประวัติพบเดินทางไปหลายที่ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด 
    -นพ.สุวัฒน์ วิริยะพงษ์สุกิจ รักษาการ ผอ.รพ.สะเดา และทีมแพทย์ เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งของกลุ่มคนต่างด้าว 40 คน ที่ถูกกักตัวอยู่ที่ศูนย์กักกัน 
ตม.สะเดา จ.สงขลา เบื้องต้นคาดว่าจะทราบผลในวันน้ี (7 พ.ค.) ส่วนอาการของผู้ติดเช้ือ 2 กลุ่ม รวม 60 ราย พบว่าอาการดีขึ้นตามล าดับ รอเพียงให้
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ครบ 14 วัน จะหายเป็นปกติและผลักดันกลับประเทศหลังคดีสิ้นสุด ส าหรับศูนย์กักตัวผู้ต้องกักกันฯ แห่งนี้ มี 2 อาคาร ควบคุมตัวคนต่างด้าว 115 ราย 
ตรวจแล้ว 75 ราย ติดเชื้อ 60 ราย รอผลตรวจ 40 ราย 
7.การใส่หน้ากากอนามัยออกก าลังกาย 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, จส.
100, thaiPBS) 
    -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ช้ีแจงว่า การออกก าลังกายที่ดีที่สุดตอนนี้ คือ การเดินและใส่หน้ากากอนามัย ส่วนการวิ่ง ต้องไม่ใช้หน้ากาก
แบบ N95 อาจใส่หน้ากากผ้าได้แต่หากวิ่งเร็วมากๆ อากาศท่ีเข้าสู่ร่างกายอาจไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้น ไม่แนะน าให้ว่ิงโดยใส่หน้ากากอนามัยตามที่กรม
อนามัยระบุ และต้องดูว่ามีคนตามหลังในระยะ 10 เมตรหรือไม่ เพราะละอองฝอยที่เกิดขึ้นจากการหายใจเร็วจะไปอยู่ข้างหลัง 10 เมตรโดยประมาณ 
ทั้งนี้ แนะน าใส่หน้ากากอนามัยแล้วเดิน ซึ่งจะท าให้หัวใจเต้นเร็ว และเวลาประมาณ 30 นาทีก็ได้เหงื่อเพียงพอแล้ว 
8.การขยายเกณฑ์การตรวจหาเชื้อ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, แนวหน้า, ข่าวสด โพสต์ทูเดย,์ ผจก.
รายวัน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, mcot, innnews, thaipbs, thebangkokinsight, กรมประชาสัมพันธ์) 
    -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่มีการขยายเกณฑ์ แต่ปลายเดือน เม.ย. 
ยอดผู้เข้าตรวจลดลง สธ.จึงขยายการตรวจในกลุ่มที่มีอาการไข้คล้ายไข้หวัดหรือรับรู้กลิ่นลดลง ซึ่งกองระบาดวิทยาจะปรับเกณฑ์เรื่อย ๆ เพื่อค้นหา
ผู้ปุวยให้ได้มากที่สุด จะแถลงรายละเอียดเกณฑ์ใหม่ภายใน 1-2 วันนี ้
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
    -ขณะนี้กรมควบคุมโรคได้ปรับเกณฑ์การเฝูาระวังในผู้สงสัยติดเช้ือหรือปุวยโควิด-19 เพิ่มเติม ในกลุ่มผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่าง
หนึ่ง คือ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก และ/หรือมีประวัติมีไข้ หรืออุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ 
    -วันท่ี 7 เม.ย. 2563 มีการปรับเกณฑ์การตรวจโรคโควิด-19 มาแล้ว คือ 1.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ต้องมีไข้ 37.3 องศาเซลเซียส มี
อาการโรคระบบทางเดินหายใจ มีประวัติมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยขยายครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลก 2.การเฝูาระวังในสถานพยาบาล มีไข้ 37.5 องศา
เซลเซียส ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ และโรคปอดอักเสบ ขยายกลุ่มประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวเป็นทุกประเทศ หรือมีประวัติ เสี่ยงว่า
ไปสถานที่ชุมชน สถานท่ีแออัด สัมผัสกับผู้ปุวยยืนยันก่อนหน้า ขณะที่กลุ่มผู้ปุวยโรคปอดอักเสบยังเป็นไปตามเกณฑ์เดิม 3.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข คือ มีไข้ 37.5 องศา มีอาการทางเดินหายใจ หรือปอดอักเสบ ปัจจัยเสี่ยงคือ มีประวัติสัมผัสผู้ปุวย ผู้สงสัยว่าปุวย และทุกรายที่แพทย์
ผู้ตรวจรักษาว่าติดเชื้อ 4.การเฝูาระวังการปุวยเป็นกลุ่มก้อน โดยบุคลากรทางการแพทย์ติดเป็นกลุ่ม 3 ราย คนทั่วไป 5 ราย หากผลตรวจไข้หวัดใหญ่
เป็นลบ จะสู่การตรวจโควิด-19 ทั้งนี้ เกณฑ์ใหม่ ไม่ต้องมีไข้ แต่มีอาการคล้ายหวัดก็เข้ารับการตรวจได้ รวมถึงการไม่ได้กลิ่น  
สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์(บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ) 
    -นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มีพระสงฆ์จ านวนมากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 จนไม่สามารถออก
บิณฑบาตได้ โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีผ่านมา จะมีเงินช่วยเหลือพระออกบิณฑบาตไม่ได้ประมาณ 2,000 บาท ส านักงานพระพุทธศาสนา
ก าลังส ารวจพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศกว่า 40,000 วัด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ คาดว่าสัปดาห์หน้าได้ความชัดเจน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก 
   -นพ.ช านาญ ภู่เอี่ยม อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า เป็นห่วงพฤติกรรมคนไทยในช่วงมาตรการผ่อนคลาย การใช้พลัง
มวลชนเท่านั้นที่จะสกัดกั้นโรคโควิด-19 ได้ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์(แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, nationtv., tnn) 
    -นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ก.วัฒนธรรม บูรณาการความร่วมมือกับ ก.การพัฒนาสังคมฯ เปิดศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านสายด่วนวัฒนธรรม 1765 เพื่อรองรับสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ของก.การพัฒนา
สังคมฯ โดยให้ข้อมูลและค าปรึกษาเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังบูรณาการร่วมกับกรมสุขภาพจิต เปิดสายด่วนรองรับการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิตด้วย 
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ และขอค าปรึกษา ผ่านสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 สายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือสาย
ด่วนวัฒนธรรม 1765  
Fake news 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ 
    -ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ช้ีแจงประเด็นกระเทียมไทยช่วยต้านไวรัสโควิด-19 กรมการแพทย์แผนไทยฯ ระบุว่า เป็นการบิดเบือนความจริง กระเทียมมี
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ต้านออกซิเดช่ัน กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และต้านการอักเสบ สามารถใช้เป็นอาหารในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงได้ แต่ปัจจุบัน
ยังไม่มีการศึกษาวิจัยในการต้านเชื้อไวรัสโควิด-19  
สถานการณ์ในต่างประเทศ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, ผจก.รายวัน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ,ฐานเศรษฐกิจ, tnnthailand, 
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js100, thebangkokinsight, thestandard, nationweekend, MCOT, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก) 
    -ผลวิจัยใหม่ ช้ีว่า มาตรการปิดเมืองหรือล็อกดาวน์ มีความเสี่ยงท่ีจะท าให้มีผู้ปุวยวัณโรคเพิ่มมากขึ้น และอาจท าให้มีผู้เสียชีวิตจากวัณโรคเพิ่มขึ้นอีก
เกือบ 1.4 ล้านคน ภายใน 5 ปี เนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่สามารถเข้าไปตรวจโรคให้กับประชากรกลุ่มเปราะบางได้ ส่วนผู้ปุวยไม่สามารถเข้าถึง
การรักษาได้ 
    -บริษัทกิเลียด ไซเอินส์ ของสหรัฐฯ ผู้ผลิตยาต้านไวรัสเรมเดซิเวียร์ เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการหารือเพิ่มเติมกับบริษัทเคมี เวชภัณฑ์ในยุโรป เอเชีย 
และประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ เรื่องการมอบสิทธิบัตรการผลิตเรมเดซิเวียร์จนถึงปี 2565 เพื่อให้ผู้ปุวยท่ัวโลกเข้าถึงยาได้ง่าย  
   -เลขาธิการสหประชาชาติ ออกแถลงการณ์ว่า อัตราผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ในคนพิการ สูงถึง 72% เมื่อเทียบกับจ านวนผู้เสียชีวิตรวมใน
ประเทศ ถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ คนพิการสมควรได้รับสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาลเหมือนคนอ่ืน 
    -อิสราเอล สถาบันเพื่อการวิจัยทางชีวภาพแห่งอิสราเอล สามารถท าวัคซีนโควิด-19 ได้และได้จดสิทธิบัตรแล้ว ข้ันตอนต่อไป จะทาบทามบริษัทผลิต
ยาระหว่างประเทศ ร่วมกันผลิตวัคซีนเพื่อจ าหน่าย คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี 2564 
    -อังกฤษ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 693 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 29,427 ราย 
    -รัสเซีย พบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 10,559 ราย นับเป็นการพบผู้ติดเช้ือมากกว่า 10,000 ราย เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน 
    -อินเดีย พบผู้ปุวยวันเดียวเกือบ 3,600 ราย และได้ขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 70% เพื่อแก้ปัญหาคนแย่งซื้อ หลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ 
    -กัมพูชา ยกเลิกการจัดงานวันวิสาขบูชาบนเขาอุดง และมีค าสั่งห้ามชุมนุมทางศาสนาขนาดใหญ่ชั่วคราว 
    -สหรัฐฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดระบุ โรคโควิด-19 จะแพร่ระบาดในสหรัฐฯ ต่อไปอีกราว 18 เดือนถึง 2 ป ี
    -จีน พบผู้ปุวยใหม่ 2 ราย มาจากต่างประเทศ ท าให้กลุ่มผู้ปุวยท่ีมาจากต่างประเทศเพิ่มเป็น 1,678 คน ขณะที่นักเรียนช้ันมัธยมปีที่ 3 และนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในมณฑลหูเปุย ของจีน กลับไปเรียนหนังสือตามปกติแล้ว  
   -เกาหลีใต้ ไม่พบผู้ติดเช้ือภายในประเทศ แต่ตรวจพบผู้ติดเช้ือรายใหม่ทีม่าจากต่างประเทศ 2 คน รัฐบาลเตรียมผ่อนคลายมาตรการรักษาระยะห่าง
ทางสังคม พร้อมเปิดโรงเรียนภายในสัปดาห์หน้า 
    -ไต้หวัน เรียกร้องขอข้อมูลโดยตรงจากองค์การอนามัยโลก เพราะต้องการเห็นภาพรวมเรื่องโรคโควิด 19 เพื่อน ามาก าหนดนโยบายเชิงรุก 
    -ฟิลิปปินส์ ยืนยันผู้ปุวยใหม่อกี 320 ราย ผู้ปุวยสะสมอย่างน้อย 10,004 ราย 
    -สิงคโปร์ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 788 ราย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มแรงงาน 
    -ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลก 212 ประเทศ 3,744,021 ราย เสียชีวิต 258,873 ราย รักษาหาย 1,248,825 ราย สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อ 1,237,761 ราย เสียชีวิต 
72,275 ราย สเปน ติดเชื้อ 250,561 ราย เสียชีวิต 25,613 ราย อิตาลี ติดเช้ือ 213,013 ราย เสียชีวิต 29,315 ราย อังกฤษ ติดเช้ือ 194,990 เสียชีวิต 
29,427 ราย 
บทความ 
สื่อที่น าเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ 
   -เสนอว่า องค์การเภสัชกรรม ได้ประชุมร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย และผู้ผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปรายใหญ่ของประเทศ 13 บริษัท ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย GPO-COVID-19 Approved Vendor List  เพื่อท าความเข้าใจเรื่อง
คุณภาพการตัดเย็บและทดสอบประสิทธิภาพการซักซ้ าของชุด PPE แบบเสื้อคลุมแขนยาว กันน้ าชนิดใช้ซ้ าได้ (ReusableIso lation Gown) เพื่อ
ทดแทนชุดน าเข้าได้ถึง 800,000 ชุด ขณะนี้มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่สามารถพัฒนาชุด PPE ตามมาตรฐาน อย. ให้กับอภ.ได้แล้ว 
12 ราย จะผลิตชุดลอตแรก 40,000 ชุด ส่งมอบในเดือนเม.ย. มูลค่าเฉลี่ยชุดละ 450 บาท สามารถซักใช้ได้อีก 30 ครั้ง เฉลี่ยค่าชุดครั้งละ 15 บาท ถือ
ว่าคุ้มค่ามากหากเทียบกับชุด PPE ที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 
สื่อทีน่ าเสนอ : มติชน 
   -นพ.วิชัย เทียนถาวร ระบุ รัฐบาลต้องหันมาดูแลปัญหาการฆ่าตัวตายที่เป็นผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 เนื่องจากมีแนวโน้มที่สูงข้ึน ซึ่งมีหลายปัจจัย
ที่ท าให้เกิดปัญหา ได้แก่ 1.ค่าไฟแพงขึ้นจากการหยุดเช้ือเพื่อชาติ 2.คนไร้บ้าน 3.ศบค.อย่ารายงานเฉพาะตัวเลขผู้ติดเช้ือ ต้องรายงานในแง่ความ
ยากล าบากของประชาชนด้วย สถานการณ์การฆ่าตัวตายที่ทวีความรุนแรงขึ้น จะเป็นข้อบ่งช้ีความล้มเหลวของการจัดการของรัฐ ทั้งนี้ เช่ือใน
ประสบการณ์ความตั้งใจของทีมงาน สธ. จะช่วยกันสร้างวัคซีนใจปัจเจกบุคคล และวัคซีนใจครอบครัว วัคซีนใจชุมชน โดยสร้าง 3 พลัง : พลังบวก พลัง
ยืดหยุ่น พลังร่วมมือ ให้ประชาชนทุกคนที่ได้รับผลจากโควิด-19 ลดการฆ่าตัวตายจากปัจจัยต่างๆ สิ่งที่ส าคัญที่สุดที่รัฐบาลต้องท าควบคู่กันไปคือ เร่งรัด
มาตรการเยียวยาอย่างทั่วถึง รวมถึงมาตรการสร้างงาน สร้างเงิน ในชนบท ให้ประชาชนพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ เวทีอิสระ 
   -เสนอว่า แม้ สธ. จะช้ีแจงว่า วัดสามารถรับศพเพื่อท าพิธีได้ โดยห้ามไม่ให้มีพิธีรดน้ าศพ แต่ยังมีความข้องใจว่าเจ้าอาวาสวัดใช้สิทธิหรืออ านาจใด
ปฏิเสธการจัดพิธีศพ เป็นการละเมิดหลักพุทธศาสนา หรือละเมิดกฎเกณฑ์ของมหาเถรสมาคมหรือไม่ ซึ่งผู้ทีเ่กี่ยวข้องควรมีค าตอบ อย่าโยนภาระไปไว้ที่
กระทรวงสาธารณสุขเท่าน้ัน  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 
   -เสนอว่า หลังสถานการณ์ติดเชื้อโควิด 19 ลดลงเหลือหลักเดียว ท าให้มีการปรับนิยามผู้ต้องสงสัยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ผู้ที่มีอาการคล้ายหวัดแม้
ไม่มีอาการไข้ กับพวกที่ดมไม่ได้กลิ่น สามารถเข้ารับการตรวจแล็บยืนยันการติดเชื้อโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นมาตรการเชิงรุกในการมุ่งค้นกลุ่มคนติด
เชื้อทีไ่ม่แสดงอาการ นับเป็นพัฒนาการของการท างานด้านการแพทย์ที่เป็นมาตรฐาน และอาจน าไปเป็นโมเดลให้กับประเทศอื่นได้ 
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ช่วยเหลือผู้พิการ จ.โคราช 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน 
   -นายกุศล เช่ือมกลาง สสอ.โนนสูง ผอ.รพ.สต.ตลาดแค พร้อมด้วย นายก อบต.ธารปราสาท กิ่งกาชาด อ.โนนสูง และกลุ่มผู้ใจบุญ ลงพื้นที่น าถุง
กาชาดและรถวีลแชร์ มอบให้กับ นายสุชาติ เฉียงกลาง อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11 หมู่ 10 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา อดีต
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันพิการเนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์  
รพ.บ้านตากชี้แจงคนไข้โพสต์กล่าวหาพยาบาลละเลยหน้าท่ี 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สยามรัฐ, ผจก.ออนไลน์, thaipbs, ข่าวสด) 
    -เสนอข่าว จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก Chicha chanandorn โพสต์ข้อความในเพจ Tak city เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2563 ระบุว่า เวลา 3 ทุ่มครึ่ง พี่ชายเกิด
อุบัติเหตุ ไปรักษาท่ีรพ.บ้านตาก ไม่ได้น าบัตรประชาชนไปด้วย พยาบาลท าสหีน้าไม่พอใจ และปล่อยผู้ปุวยไว ้20 นาที เลือดไหลจนผู้ปุวยเกือบหมดสติ 
ล่าสุด เพจรพ.บ้านตาก โพสต์ช้ีแจงว่า ไม่ได้ปล่อยให้ผู้ปุวยเลือดไหลจนเกือบหมดสติแต่อย่างใด ได้น ารถนั่งไปรับผู้ปุวยซึ่งขณะนั้นเลือดหยุดไหลแล้ว 
พร้อมแสดงภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในห้องฉุกเฉิน ท าให้ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Chicha chanandorn ออกมาโพสต์ขอโทษผ่านเฟซบุ๊กว่าเป็นเหตุการณ์
เข้าใจผิด 

 


