
 
 
 

 

ประเด็นขาว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ประเด็นท่ีมีผลกระทบ 
1.อาการปวยในเด็กท่ีติดเชื้อโควิด 19 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตแนวหนา, nationtv 
   -นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เผย มีรายงานขาวเด็กอายุ 5 ขวบจากนิวยอรก เสียชีวิตจากโรคคาวา
ซากิ รวมกับตรวจพบเช้ือโควิด 19 รวมท้ังกอนหนาน้ีมีรายงานเด็กท่ีติดเช้ือโควิด 19 ในอังกฤษ อิตาลี และสเปน อาการทํานองเดียวกัน จึงตองใหความ
สนใจผูปวยเด็กท่ีติดเช้ือโควิด 19 มากข้ึน จากเดิมท่ีเคยเช่ือวาเด็กจะมีอันตรายจากโควิด 19 นอยกวาผูใหญ ผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตองติดตามขอมูล
ขาวสารตางๆ โดยเฉพาะความรูทางวิชาการ และขอคนพบตางๆ จากการดูแลรักษาผูปวย เพ่ือใหมีองคความรูและมีความเขาใจมากพอสําหรับการ
บริหารจัดการโรคโควิด 19 ใหดีท่ีสุดตอไป 
สื่อท่ีนําเสนอ : ไทยรัฐ, เว็บไซตโพสตทูเดย   
   -นายแอนดริว คูโอโม ผูวาการรัฐนิวยอรก เผยวา พบเด็กเสียชีวิตจากภาวะแทรกซอนท่ีเปนไปไดวาเก่ียวกับเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมอีก 2 ราย 
เปนเด็กวัย 7 ขวบท่ีเขตเวสตเชสเตอร กับวัยรุนท่ีเขตซัฟฟอลก หลังจากพบเด็กวัย 5 ขวบเสียชีวิตจากภาวะแทรกซอนท่ีมีอาการเดียวกับโรคคาวาซากิ 
ซึ่งเปนการอักเสบพิษอยางรุนแรงท่ีมีผลตอผิวหนัง, ตา, หลอดเลือดและหัวใจ และยังพบเด็กอยางนอย 73 รายท่ีมีอาการเดียวกัน สวนใหญเปนเด็ก
ทารกและเด็กในวัยประถมศึกษา จึงขยายคําสั่งการกักตัวอยูบานไปถึงวันท่ี 7 มิ.ย. 
2.ญาติผูเสียชีวิตจากโควิด 19 สงสัยผลตรวจ 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซต 77kaoded 
   -น.ส.พรชิตา แพตอง อายุ 20 ป พรอมดวย นายภีรภัทร แพตอง อายุ 44 ป บุตรสาวและสามีของนางสมปอง พุธซอน อายุ 43 ป ผูเสียชีวิตจากโรค
โควิด 19 รายท่ี 33 อยู ม.8 ต.ทากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ยืนยันวา ผูตายไมเคยมีประวัติเสี่ยง มีอาชีพเปนแมคาขายอาหารอยูในโรงงาน
ยานนิคมอุตสาหกรรมแหงหน่ึงใน อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา วันเกิดเหตุไดบริโภคยําหอยแครงท่ีซื้อมาจากตลาดนัดจนเกิดอาการทองเสีย นําสงรพ.
อําเภอและเสียชีวิตท่ีรพ.จังหวัด แพทยระบุสาเหตุในใบรับรองการตายวาติดเช้ือในกระแสเลือด และหลังเสียชีวิตผลตรวจไมไดระบุชัดเจนวาเปนผูติด
เช้ือหรือไม แตศบค.รวมถึงผูวาฯ แถลงขาววาเปนผูติดเช้ือโควิด 19 แตมีผลการตรวจแบบกํ้าก่ึง และกอนฌาปนกิจศพ จนท.ไดมาตัดช้ินสวนปอดสง
ตรวจซ้ําอีกครั้ง ผลการตรวจยืนยันจากแล็บ 4 แหงไมพบเช้ือไวรัสโคโรนา จึงสงสัยวาเจาหนาท่ีใชหลักเกณฑอะไรในการประกาศยืนยันผล ในเมื่อหอง
แล็บตรวจไมพบเช้ือและยังไมมีความชัดเจนมาตั้งแตแรก รวมถึงในกระบวนรักษามีการติดเช้ือมาจากผูปวยรอบขางหรือไม เน่ืองจากรักษารวมอยูกับ
ผูปวยรายอ่ืนๆ ท่ีรพ.ประจําอําเภอ และผูติดเช้ือโควิด 19 ในหองความดันลบ ไดรองเรียนผานศูนยดํารงธรรม จ.ฉะเชิงเทรา 2 ครั้ง แตไมไดรับการ
เยียวยาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการถูกชาวบานและคนในพ้ืนท่ีรังเกียจ นอกจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ท่ีมีเงินเยียวยา 2-3 
พันบาทเทาน้ัน 
3.ผลทดสอบใสหนากากว่ิงออกกําลังกาย 
สื่อท่ีนําเสนอ : สยามกีฬา, เว็บไซต sanook, springnews , thebangkokinsight  
   -พญ.นิษฐา เอ้ืออารีมิตร หรือ หมอแนท แพทยดานอายุรศารตรโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.เอกชัย โพสตภาพและขอความการพิสูจนขอเท็จจริง
กรณีมีการเตือนไมใหสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาว่ิงออกกําลังกาย เพราะอาจเสี่ยงตอการขาดออกซิเจน โดยลองสวมหนากากผาทรง 3D 
mask ว่ิงทําการทดลองในหองแอร อุณหภูมิ 24 องศาฯ พรอมวัดคาตางๆ ในรางกาย พบวา มีการคั่งของคารบอนไดออกไซดในหนากากจริง ทําใหเกิด
ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ํา และขณะท่ีเกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต่ําไมไดรูสึกผิดปกติ ดังน้ัน ในคนท่ีมีโรคหัวใจซอนอยูอาจจะทําใหเกิดภาวะวิกฤตได 
แนะนําหากใสหนากากออกกําลังกาย ใหเปดหนากากออกเปนระยะ แวะจิบนํ้าทุก 2 กม. และออกกําลังกายไมเกิน 1 ชม. ไมแนะนําใหคนท่ีมีโรค
ประจําตัวหรือมีความเสี่ยงสูงตอโรคปอด โรคหัวใจ ผูสูงอายุ ใสหนากากออกกําลังกาย ท้ังน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนอาจแตกตางกันในแตละบุคคล ข้ึนกับหลาย
ปจจัย เชน ความฟตของรางกาย อุณหภูมิขณะว่ิง (ยิ่งรอน ยิ่งสรางคารบอนไดออกไซดมาก) ลักษณะของหนากากท่ีใช เปนตน  
4.ผลวิจัยพบเชื้อไวรัสโควิด 19 ในน้ําอสุจิของผูปวย 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซต sanook  
   -ผลการศึกษาลาสุดของนักวิจัย รพ.ซางชิว ในจีน ตีพิมพในวารสารการแพทย JAMA Network พบเช้ือไวรัสโควิด 19 ในนํ้าอสุจิของผูปวย 6 คน 
จากท้ังหมด 38 คน โดย 4 ใน 6 คน ตรวจพบเช้ือไวรัสในนํ้าอสุจิขณะท่ีติดเช้ือแบบเฉียบพลัน สวนอีก 2 คน ตรวจพบเช้ือไวรัสในอสุจิขณะฟนตัวจาก
อาการปวย แตยังไมไดตรวจสอบลงลึกวาเช้ือไวรัสในนํ้าอสุจิมีมากนอยเทาใด และยังไมไดสรุปวาโควิด 19 สามารถติดตอทางเพศสัมพันธไดหรือไม  
5.สถานการณใชยารักษาโรคในตางประเทศ  
สื่อท่ีนําเสนอ : siamsport 
   -แอนดรี ราโจเอลินา ประธานาธิบดีมาดากัสการ สนับสนุนวา ชาสมุนไพรชนิดหนึ่งที่พัฒนาข้ึนโดยสถาบันวิจัยมาลากาซี่สามารถปองกันและ
รักษาอาการของไวรัสโควิด 19 โดยมีผูปวยหายแลว 2 ราย หลังรับประทานไป 7 วัน และวางแผนพัฒนาตอเพ่ือใหสามารถฉีดเขาสูรางกายได โดย
รัฐบาลแอฟริกาใตจะชวยสนับสนุนการทดลองสมุนไพรตัวน้ีแกมาดากัสการเพ่ือใหไดผลวิจัยท่ีไดรับการยอมรับ ดาน WHO เตือนถึงการใชยาท่ีไมผาน
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การวิจัยทางวิทยาศาสตร 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตไทยรัฐ 
   -เภสัชกรเจาของบริษัทยาในอินเดีย คิดคนยารักษาไวรัสโควิด 19 โดยผสมสารไนตริกออกไซดและโซเดียมไนเตรต และเสียชีวิตทันทีหลังดื่มยาท่ี
คิดคนเอง สวนลูกจางท่ีดื่มดวยอาการสาหัส ตองเขารับการรักษาในรพ. 
6.เสนอยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตมติชน 
   -นพ.เรวัติ วิศรุตเวช อดีตรองปลัด สธ. และ อดีตอธิบดีกรมการแพทย โพสตเฟซบุกวา วันท่ี 10 เม.ย. ครบกําหนด 14 วันท่ีมีผูติดเช้ือรายใหมเพียง
หลักเดียว รัฐบาลควรยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และใชพ.ร.บ.โรคติดตอควบคุมการระบาดเหมือนท่ีผานมา ไมควรนําสถานการณในตางประเทศมาเปน
ขออางเพราะมีบริบทตางกัน และขณะน้ีประชาชนสวนใหญทําไดดี จะไมมีคลื่นลูกท่ี 2 ถาคนไทยใสหนากาก 100% และรัฐบาลไมผิดพลาดปลอยใหมี
การนําเช้ือจากตางประเทศเขามาติดคนไทยเหมือนรอบแรก  
7.การถอดจีนและเกาหลีใตออกจากประเทศกลุมเสี่ยง  
สื่อท่ีนําเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน บุคคลในขาว 
   -เสนอวา การแถลงขาวของศบค.กับขอเท็จจริงท่ีพบจํานวนผูติดเช้ือในสถานท่ีตางๆ มีความแตกตางในเชิงขอมูล กรณีลาสุดคือท่ีกกต.พบผูติดเช้ือโค
วิด 19 อีก 1 ราย ท้ังท่ีกอนหนาน้ีมีการตรวจหาเช้ือโควิด 19 ถึง 2 ครั้ง แตไมพบเช้ือ ซึ่งตั้งแตปลายเดือนเม.ย. จนถึงวันท่ีพบเช้ือไมไดสัมผัสหรือใกลชิด
กับคนอ่ืน การท่ีรัฐบาลไมตัดสินใจใชมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุก ทายท่ีสุดจะทําใหประเทศไทยมีผูติดเช้ือท่ีเกิดจากการคัดกรองไมครอบคลุม ขณะท่ี
ขอเสนอของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ท่ีขอให ศบค.ปลดประเทศจีนและประเทศเกาหลีใตออกจากรายช่ือประเทศกลุมเสี่ยงยัง
ไมไดรับการอนุมัติ ท่ีตองตั้งคําถามเพราะสงสัยวาจีนและเกาหลีใตประกาศถอดประเทศไทยออกจากประเทศกลุมเสี่ยงหรือยัง 
8.โวยถูกกักตัวนอนกับโลงศพ 
สื่อท่ีนําเสนอ : ไทยรัฐ 
   -ผูใชเฟซบุกช่ือ ธนวัฒน ไชยคีรี ชาวตรังท่ีอยูในภูเก็ต โพสตขอความและภาพถูกกักตัวรวมกับโลงศพ ท่ีวัดถํ้าพระพุทธโกษีย (ในเตา) บานหนาวัด หมู 
1 ต.ในเตา อ.หวยยอด จ.ตรัง จากการสอบถาม พระประสูติ ปยธัมโม เจาอาวาส เปดเผยวา หองกักตัวเปนหองโถงขนาดใหญอยูภายในศาลา เคยเปนท่ี
พักสําหรับสามเณร มีท้ังหมด 4 เตียง มีผูเดินทางจากภูเก็ตเขามากักตัว 4 คน สําหรับโลงศพท่ีอยูในหองมีผูมาบริจาค ยังไมไดใชงาน ขณะน้ียายโลงศพ
ไปแลว ดาน นายสิทธิชัย จันทรคง รองนายก อบต.ในเตา กลาววา หลังเกิดเหตุการณดังกลาว คกก.โรคติดตอเสนอใหมีการกักตัวท่ีบานแทนและมี
เจาหนาท่ีคอยติดตามอยางใกลชิด 
มาตรการของ สธ.  
สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ. (เดลินิวส, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ , สยามกีฬา, ไทยรัฐ, ขาวสด)  เว็บไซต (มติชน, คมชัดลึก, 
เดลินิวส, ไทยโพสต, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ, thebangkokinsight , nationweekend, tnnthailand, mcot, springnews, 
Bangkokbiznews, matichonweekly, innnews, prachachat)  
   -นพ.ธนรักษ ผลิพัฒน รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณประจําวัน มีผูติดเช้ือรายใหม 5 ราย เปนผูปวยท่ีมีประวัติสัมผัสกับผูปวย 2 ราย และผู
เดินทางกลับจากตางประเทศท่ีกักตัวในสถานท่ีของรัฐ 3 ราย ไมมีผูเสียชีวิต กลับบานเพ่ิมอีก 7 ราย รักษาท่ีรพ. 159 ราย สําหรับการเปดกิจการภายใน
หางสรรพสินคา ตองดําเนินมาตรการการควบคุมเขมงวด ประชาชนตองใหความรวมมือตอการเฝาระวังและแพรเช้ือ โอกาสท่ีกลับสูภาวะระบาดในประเทศ
ระดับวิกฤตยังมีแมจะติดเช้ือเพ่ิมนอย ระยะจัดการโควิด 19 แบงเปน 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 โรคมีการระบาด แบงเปน ระดับท่ี 1 ไมมีผูปวยหรือ ผูปวยใน
วงจํากัด ระดับท่ี 2 การแพรระบาดตอเน่ือง ระดับท่ี  3 การแพรระบาดระยะวิกฤต ระยะท่ี 2 สรางภูมิคุมกัน และระยะท่ี 3 ฟนฟู อยางไรก็ตาม ตองเนน
มาตรการเชิงรุกคนหาผูปวยตอไป แนะประชาชน ผูประกอบการ ปรับตัวรับ New normal ดวย 4 แนวทาง คือ รักษาระยะหางระหวางบุคคล ลดความ
แออัดในสถานท่ีทํางานรอยละ 70 ออกแบบทางวิศวกรรม เชน ออกแบบฉากก้ันแพรเช้ือ ปดเครื่องปรับอากาศและใชพัดลมระบายอากาศ ปรับปรุงระบบ 
รวมถึงใชอุปกรณปองกันตัวสวนบุคคล เชน หนากากอนามัย ชอนสวนตัว เปนตน สําหรับรานอาหาร แนะนําใชแผงก้ันระหวางโตะใหสูงกวาศีรษะเวลาน่ัง
หรือยืน ตองก้ันไปดานหนาและดานหลัง 1.5 เมตร ปจจัยการติดเช้ือข้ึนอยูกับ พ้ืนท่ีมีผูติดเช้ือในชุมชนมากขนาดไหน และมีการสัมผัสหรือพบเจอผูคน
มากนอยขนาดไหน สวนการเปดประเทศใหชาวตางชาติเขามา หากยังมีการแพรระบาดของโรค โอกาสท่ีคนตางประเทศจะเขามาไดคอนขางต่ํา สวนคน
ไทยจะเดินทางไปตางประเทศ ข้ึนกับการพิจารณาของแตละประเทศวามีความเช่ือมั่นในประเทศไทยมากนอยเพียงใด  
    นพ.ไพโรจน เสานวม ผูชวยผูจัดการ สสส. ระบุ ไดจัดทําคูมือ “มนุษยโควิด ตอน เปดเมืองใหป(ล)อด” เนน 12 กิจการและกิจกรรม นําเสนอ
แนวทางปองกันตนเอง วิธีดูแลตนเอง การประเมินสุขภาพ อาการเสี่ยงเปนโควิด ในรูปแบบอินโฟกราฟก 
สื่อท่ีนําเสนอ  : นสพ.เดลินิว, เว็บไซต (คมชัดลึก, ผจก.รายวัน , โพสตทูเดย, แนวหนา, เดลินิวส,  สํานักขาวอินโฟเควสท, newtv, tnnthailand, 
thaiquote, bangkokbiznews, kapook, thebangkokinsight) 
   -นพ.พรชัย จิระชนากุล ผูทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เผยกรณีตางประเทศพบรอยโรคผิวหนังบริเวณน้ิวเทามีลักษณะเปนตุมบวมแดงเขมจนถึงมวงใน
ผูปวยโรคโควิด 19 บางราย และอาจเปนอาการแสดงของโรค วา เปนการใหขอสังเกตเบ้ืองตน ยังไมมีหลักฐานยืนยันวาเปนอาการแสดงท่ีบงช้ีโรคโควิด
19 อยางไรก็ตาม โรคโควิด-19 เกิดจากเช้ือไวรัสชนิดหน่ึง ปจจุบันมีการรายงานการพบความผิดปกติทางผิวหนังไดหลายรูปแบบ เชน ผิวหนังมีผื่นแดง 
จุดเลือดออก ผื่นบวมแดงคลายโรคลมพิษ ตุมนํ้าคลายโรคสุกใส และการอักเสบของผิวหนังท่ีเกิดจากการหดและขยายตัวของหลอดเลือด รวมถึงอาจมี
อาการทางผิวหนังจากสาเหตุอ่ืนๆ ได เชน ผื่นแพยาหรือผลขางเคียงการใชยาบางชนิดในการรักษา ซึ่งอาจจะสงผลใหผิวหนังมีลักษณะคล้ําข้ึนได จาก

https://www.sanook.com/covid-19/
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การดูแลรักษาผูปวยโรคโควิด 19 ของสถาบันบําราศนราดูร จนถึงปจจุบันยังไมพบผูปวยท่ีมีลักษณะอาการแสดงดังกลาว แตไดเฝาระวังและสังเกต
อาการแสดงของผูปวยทุกรายอยางตอเน่ือง  
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตเดลินิวส 
   -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คกก.โรคติดตอแหงชาติ ลงนามในหนังสือดวนท่ีสุด ขอ
ความรวมมือผูวาฯ ทุกจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด คัดกรอง คนหา เฝาระวัง และปองกันโรคโควิด 19 ในผูเดินทางกลับ
จาก จ.ภูเก็ต และคนหาเชิงรุก หากมีไขและอาการทางเดินหายใจใหนําสงรพ.เพ่ือตรวจวินิจฉัย สวนผูท่ีไมมีอาการใหนําเขาสูระบบกักตัว 14 วัน ใน
สถานท่ีท่ีจังหวัดกําหนด โดยมีผูรับผิดชอบติดตามวัดไขและเฝาสังเกตอาการทางเดินหายใจทุกวัน เพ่ือเปนการปองกันการแพรเช้ือในพ้ืนท่ี 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตคมชัดลึก, nationtv  
   -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กลาวถึงประเด็นหญิงตั้งครรภที่สงสัยติดเชื้อหรือไดรับการยืนยันวาติดเชื้อโควิด-19 สามารถให
นมลูกไดหรือไม วา ขณะน้ียังไมมีหลักฐานยืนยันวาเชื้อไวรัสโคโรนาสามารถติดผานทางรกหรือทางนํ้านมได กรณีแมเปนผูเขาขายสงสัยติดเชื้อ
หรือไดรับการยืนยันวาติดเชื้อจึงสามารถใหนมลูกได โดย WHO และ UNICEF แนะนําแมที่ติดเชื้อมีอาการไมมากสามารถใหนมจากเตาได แต
ตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา ลางมืออยางถูกวิธี หามใชมือสัมผัสบริเวณใบหนา จมูกหรือปากรวมถึงหอมแกมลูก กรณีที่แมติดเชื้อมี
อาการรุนแรงแตยังสามารถบีบเก็บนํ้านมได ควรใหพอหรือผูชวยเปนผูปอนนมแกลูกแทน การบีบนํ้านมอยางสม่ําเสมอจะชวยใหแมยังคงสภาพ
ในการใหนมแกลูกไดเมื่อหายปวยแลว สวนทารกท่ีเกิดจากแมท่ีติดเช้ือโควิด-19 จัดเปนผูมีความเสี่ยงจะตองแยกตัวออกจากทารกอื่นและสังเกต
อาการเปนเวลา 14 วัน 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตบางกอกทูเดย, newtv, กรมประชาสัมพันธ, เว็บไซตเดลินิวส  
   -รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร ปรับแผนบริการสุขภาพจิตเรงดวนใน 4 จังหวัดอีสานตอนลาง รับมือกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยใชอ
สม.คัดกรองความเครียดประชาชนในหมูบาน นําเขาสูระบบการดูแลอยางทันทวงที พรอมแนะใหประชาชนสรางพลังใจเพ่ือตอสูวิกฤติชีวิต โดยใชสูตร 
“ปรับ 4” คือปรับอารมณ ความคิด พฤติกรรม และเปาหมายใหยืดหยุน และเติมใจ 3 คือ เติมศรัทธาความเช่ือ เติมมิตร และเติมจิตใหกวาง  
มาตรการของ ศบค. และหนวยงานอ่ืนๆ 
สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ. (เดลินิวส, ผจก.รายวัน 360 องศา, ขาวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต (มติชน, ขาวสด, เดลินิวส, ผจก.
รายวัน, ไทยโพสต, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ศูนยขาวแปซิฟค, siamsport , innnews, 77 kaoded, nationtv , mcot, bangkokbiznews, sanook, 
thestandard, thansetthakij ,workpointnews, thaipbs, newtv, js100, mthai, bbc, reuters, thaiquote) 
   -นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงวา มีผูปวยรายใหมยืนยัน 5 ราย รวมผูปวยยืนยัน 3,009 ราย รักษาหายเพ่ิม 7 ราย ไมมีผูเสียชีวิตเพ่ิม 
รวมเสียชีวิต 56 ราย รักษาหาย 2,794 ราย ยังรักษาอยูรพ. 159 ราย ผูติดเชื้อรายใหม รายท่ี 1 หญิงไทย อายุ 44 ป ภูมิลําเนากรุงเทพฯ รายท่ี 2 
ชายไทย อายุ 80 ป ภูมิลําเนา จ.นราธิวาส รายท่ี 3 - 5 เปนผูกลับมาจากตางประเทศ ปวยขณะพักในสถานท่ีกักกันตัวท่ีรัฐจัดให โดยรายท่ี 3 กลับจาก
ดูไบ รายท่ี 4 และ 5 เปนชาย อายุ 26 และ 27 เปนนักศึกษากลับจากปากีสถาน สําหรับจ.ภูเก็ต รายงานเบื้องตนพบผูติดเชื้อรายใหม 4 ราย อยู
ระหวางสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาเพ่ิมเติม จะไปรวมยอดวัดถัดไป ท้ังน้ี จ.ภูเก็ต ยังเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีตองจับตา หากใครมีอาการปวยสามารถเขา
ตรวจเช้ือ COVID-19 ได สําหรับโรงภาพยนต ยังไมอยูในลิสตคลายลอ็กดาวนระยะ 2 การเปดบางหาง 14-15 พ.ค. เปนแคการออกแบบทดลอง ตองรอ
มติท่ีประชุมใหญ ศบค.วันท่ี 15 พ.ค. น้ี สวนกลุมท่ีตองเฝาระวังเปนพิเศษเปน 6 กลุมเสี่ยงท่ีจะตองไดรับการตรวจเปนระยะ คือ 1.บุคลากรทาง
การแพทย 2.ผูตองขังแรกรับหรือผูตองกักตัว 3.กลุมคนขับรถสาธารณะ 4.พนักงานไปรษณียหรือสงของ 5.กลุมแรงงานตางดาว และ 6.กลุมอาชีพเสี่ยง
ในผับ บาร สถานบันเทิง ท้ังน้ี ศบค.ไดจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชพรก.ฉุกเฉิน และใหเลือกวาอยากใหคลายล็อกดาวนมาตรการใด  
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตสยามรัฐ 
   -เพจเฟซบุกศูนยขอมูล COVID-19 โพสตบทความใหความรูดานสขุภาพ โดยกรมการแพทยแผนไทยฯ แนะการดูแลสุขภาพกายดวยอาหารสมุนไพรท่ี
มีประโยชน และดูแลสุขภาพใจดวยการออกกําลังกายท่ีกําหนดลมหายใจ สามารถชวยใหรางกายแข็งแรง ปราศจากโรคโควิด 19 ในยุค NEW 
NORMAL   
สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ.เดลินิวส, มติชน 
   -พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผูวาฯ กทม. ตรวจมาตรการปองกันการแพรระบาดของเช้ือโควิด-19 และประเมินสถานการณตลาดนัดจตุจักร และกลาว
วา จากการลงตรวจบางสวนของตลาด พบวาประชาชนยังไมเขาใจเรื่องการเวนระยะหางในการเดินหรือเลือกซื้อสินคา รวมถึงการสวมหนากากอนามัย
หรือหนากากผาตลอดเวลา ไดประชาสัมพันธและเตือนใหปฏิบัติตาม และสั่งการใหเจาหนาท่ีสํานักงานจราจรและขนสง กทม. ตีเสนเพ่ือเวนระยะหาง
บริเวณหนารานคา และในวันท่ี 11 พ.ค. เจาหนาท่ีสํานักงานตลาดจะบ๊ิกคลีนน่ิงรอบจตุจักร   
สื่อท่ีนําเสนอ : ไทยรัฐ 
   -คนไทยท่ีตกคางในประเทศญี่ปุน เดินทางกลับถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 19 คน คัดกรองการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ไมพบวา มีไข เจาหนาท่ีนําไป
กักตัวท่ีโรงแรมอิลีแกนท เขตประเวศ ตอมามีกลุมคนไทยท่ีตกคางในประเทศไตหวัน สวนใหญเปนคนทํางานและเด็กรวม 134 คน เดินทางถึงทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ คัดกรองพบผูโดยสารมีไข 3 คน นําสงรพ.ทันที ท่ีเหลือถูกสงไปกักตัวท่ี โรงแรมภัทรา ถนนพระราม 9 โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 
79 และโรงแรมเมอเวนพิค ถนนวิทยุ จากน้ันเวลา 21.45 น. กลุมคนไทยท่ีตกคางในสหรัฐฯ เดินทางมาถึง 145 คน ในจํานวนน้ีมีผูพิการทางสายตา 1 
คน พรอมสุนัขนําทาง 1 ตัว ทุกรายผานการคัดกรองแลวไมมีไข สงไปกักตัวท่ีโรงแรมบาซาร โรงแรมพาลาสโซ ยานรัชดาภิเษก และโรงแรมคิวว สุขุมวิท 
79 
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สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตแนวหนา  
   -กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ก.การพัฒนาสังคมฯ ตั้งศูนยสาธิตรานตัดผม Anti COVID – 19 Salon ณ ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 7 แหงท่ัวประเทศ ในสวนของกทม.และปริมณฑล เปดศูนยสาธิตฯ ณ หองศูนยปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว บานราชวิถี 
ใหบริการโดยศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี ตั้งแต 5-29 พ.ค. 2563 (เฉพาะวันราชการ) เวลา 09.00 - 15.00 น. ขณะท่ี
ศูนยเรียนรูฯ 7 แหง เปดใหบริการแลวตั้งแต 7 พ.ค. 
สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ.เดลินิวส, เว็บไซต (มติชน, mcot)  
   -ตชด.437 จับกุม 2 แรงงานไทยในมาเลย ลักลอบขามแดนมาฝงไทย ท่ีดานพรมแดนปาดังเปซาร อ.สะเดา จ.สงขลา เพ่ิมความเขมงวดแนวชายแดน
มากข้ึน 
สื่อท่ีนําเสนอ : 77kaoded 
   -ผวจ.ระนอง ประชุมคกก.โรคติดตอจ.ระนอง ติดตามประเมินมาตรการผอนคลาย พบวาสถานประกอบการสวนใหญใหความรวมมือเปนอยางดี มี
เพียงตลาดนัดตางๆ ประชาชนยังไมคอยใหความรวมมือเทาท่ีควร จะมีการออกตรวจสถานประกอบการอีกครั้ง 10-14 พ.ค.น้ี หากพบยังไมปฎิบัติตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดจะใหปดกิจการทันที  
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตสยามรัฐ 
   -กฟผ.ชวนคนไทยสูภัย COVID-19 รวมชวยเหลือรพ. 51 แหงท่ัวประเทศ ผานการดาวนโหลด LINE Sticker ENGY  โดยทุก 1 ดาวนโหลด จะ
เปลี่ยนเปนเงินบริจาค 1 บาท รวมบริจาคไดถึงวันท่ี 27 พ.ค.น้ี  
รายงานผูปวยในพ้ืนท่ีตางๆ  
สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ. (เดลินิวส, ขาวสด, ไทยโพสต, มติชน, บางกอกโพสต, ไทยรัฐ) เว็บไซต (ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, บานเมือง, แนวหนา, กรม
ประชาสัมพันธ, tnnthailand, siangtai, sanook, bangkokpost, prachachat, nationtv, thaipbs) 
   -คกก.โรคติดตอฯ จ.ภูเก็ต พบผูติดเช้ือรายใหม 4 ราย อาชีพผูชวยเลขานุการ, ผูชวยผูจัดการรานสะดวกซื้อ, นักศึกษา และ รับราชการ สสจ.
ภูเก็ตและผูเก่ียวของไดสอบสวน ควบคุม ปองกันโรคตามแนวทางของสธ. และแจงมาตรการปองกันชวงถือศีลอด ย้ําการปฏิบัติตัวโดยเฉพาะการ
งดกิจกรรมรวมตัวท้ังในมัสยิดและสถานท่ีอ่ืน อยูแตในท่ีพักอาศัยและสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา การรับประทานอาหารละศีลอด ควรทาน
ในบานและหางกันมากกวา 1 เมตร และงดการพูดคุยกัน 
สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ. (เดลินิวส, ไทยโพสต, มติชน, สยามรัฐ) เว็บไซต (มติชน, เดลินิวส, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ, nationweekend, nationtv, 
tnnthailand)  
   -ปลัด ก.มหาดไทย กําชับผูวาฯ ทุกจังหวัด ใหคงมาตรการกักตัว ณ จังหวัดภูมิลําเนา หรือจังหวัดปลายทาง หลังพบมีการติดเช้ือของผูท่ีเดินทางมา
จากภูเก็ต 
   -ผูวาฯ ภูเก็ต ยังคงเนนมาตรการควบคุม ปองกัน เฝาระวังการแพรระบาดของโรคโควิด 19 อยางเขมขนตอเน่ือง จนกวาสถานการณจะปกต ิ
สื่อท่ีนําเสนอ : mcot, กรมประชาสัมพันธ, ไทยรัฐ 
   -จ.ปตตาน ีผูวาฯ เผยไมพบผูตดิเช้ือรายใหม 19 วันติดตอกัน ผูปวยสะสม 91 คน เหลือรักษาตัวในรพ.แค 3 คน 
   -จ.ยะลา ไมพบผูติดเช้ือรายใหม ผูปวยสะสม 132 ราย รักษาหาย 113 ราย รักษาอยูในรพ. 17 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย 
   -จ.นราธิวาส พบชายอายุ 80 ป ภูมิลําเนา ต.โละจูด อ.แวง มีอาการปอดบวมปานกลางจากการติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ถือเปนผูปวยรายท่ี 36 ของ
จังหวัด เขารักษาท่ีรพ.สุไหงโก-ลก จนท.กําลังสอบสวนท่ีมาของโรค เพ่ือลงพ้ืนท่ีควบคุมเช้ือในวงกําจัด 
สื่อท่ีนําเสนอ : ขาวสด 
   -จ.สุราษฎรธานี เทศบาลนครเกาะสมุย รวมกับ สสอ.เกาะสมุย ตํารวจนํ้าเกาะสมุย ตํารวจสภ.เกาะสมุย ทหารเรือสถานีสมุย กอ.รมน.ภาค 4 พ้ืนท่ี
เกาะสมุย และประชาชนจิตอาสา คัดกรองผูโดยสารทุกคนท่ีเดินทางมากับเรือเฟอรรี่ทุกลําอยางตอเน่ือง ท่ีจุดคัดกรองทาเทียบเรือเฟอรรี่ท้ัง 2 แหง ใน 
ต.อางทอง และ ต.ลิปะนอย  
สื่อท่ีนําเสนอ : ขาวสด, มติชน, เว็บไซตsanook, เว็บไซตสยามรฐั  
   -จ.อุดรธานี ไมพบผูติดเช้ือเพ่ิมเปนวันท่ี 37 หลังจากกอนหนามีผูติดเช้ือเดินทางเขามาในจังหวัด 8 ราย และรักษาจนหายแลว โดยจะมีผูเดินทางมา
จากภูเก็ตอีก 47 คน พรอมคนขับรถ 4 คน จะนําตัวเขาคายฮีโรในมรภ.อุดรธานี เมื่อครบกําหนดกักตัวจะสงกลับบาน โดย นายนิรัตน พงษสิทธิถาวร ผู
วาฯ อุดรธานี  พรอมคณะแพทย พยาบาล บุคลากรทางการแพทยประจําศูนย รวมรับชาวอุดรธานี 45 คน กลับจากภูเก็ต ตามโครงการพาคนอุดรธานี
กลับบาน 
สื่อท่ีนําเสนอ : nationtv 
   -จ.กาญจนบุรี คกก.โรคติดตอ จ.กาญจนบุร ีมีคําสั่งผอนคลายใหผูประกอบการธุรกิจ โรงแรม รีสอรทและท่ีพักท่ีมีใบอนุญาตจากเจาพนักงาน สามารถ
เปดใหบริการได โดยใหปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองของสธ.อยางเครงครัด ตั้งแต 9 พ.ค. 2563 
สถานการณอ่ืนๆ ในประเทศ  
สื่อท่ีนําเสนอ : newtv, innnews  
   -นายอนุสรณ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย เตรียมขอมูลอภิปรายพ.ร.ก.กูเงิน 3 ฉบับ และพ.ร.บ.โอนงบฯ เมื่อเปดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
โดยจะรวมกับพรรคฝายคานตรวจสอบพ.ร.ก.เงินกู 1.9 ลานลานบาทอยางใกลชิด ตองนําไปใชเพ่ือแกไขปญหาใหกับประเทศชาติและประชาชนใหมี
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ประสิทธิภาพและประสทิธิผลสูงสุด รัฐบาลไมควรนําจํานวนผูติดเช้ือท่ีลดลงจากความรวมมือของประชาชน บุคลากรทางการแพทย และพ้ืนฐานท่ีดีของ
ระบบสาธารณสุขประเทศ มากลบความไรประสิทธิภาพการเยียวยาและความลมเหลวทางเศรษฐกิจอันเกิดจากมาตรการท่ีผิดพลาดของรัฐบาล 

สื่อท่ีนําเสนอ : mcot, สยามรัฐ, สยามกีฬา 

   -นิดาโพล เผยผลสํารวจประชาชนเห็นดวยผอนคลายมาตรการล็อกดาวน แตกังวลคนเดินทางทําระบาดรอบ 2 

สื่อท่ีนําเสนอ : สยามรัฐ, เว็บไซตบานเมือง, nationtv  

   -สวนดุสิตโพล เผยผลสํารวจ 15 กิจกรรมท่ีประชาชนนิยมทําในชวงหยุดอยูบานจากการระบาดของโควิด 19 ไดแก 1.เลนเฟซบุค ทวิตเตอร ไลน 

อินสตาแกรม 84.34% นอนพักผอน 83.11% ทํางานท่ีบาน 78.04% ดูหนัง 75.70% ฟงเพลง 72.44% ทําอาหาร/ทําขนม 70.97% เรียนออนไลน/

เรียนรูท่ีบาน 69.59% ออกกําลังกาย 67.61% ปลูกตนไม 62.98% ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เชน สวดมนต ไหวพระ ละหมาด ฯลฯ 58.98% เลี้ยง

สัตว 55.48% เลนเกมออนไลน 51.63% อานหนังสือ นิยาย การตูน 50.26% เขียนหนังสือ 50.12% ประดิษฐสิ่งของใชเอง เชน หนากากอนามัย เฟซ

ชิลด ขณะท่ีคนทํางานท่ีบาน 68.27% สามารถทํางานไดสําเร็จ 

สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตมติชน  

    -ผลสํารวจความคิดเห็นประชาชน ควรตัดจีน-เกาหลีใต ออกจากประเทศเสี่ยงหรือไม พบวา ผูอานขาวมติชนและทวิตเตอรมติชน 84.5-86% ระบุวา 

ยังคงจัดใหอยูในประเทศกลุมเสี่ยงตอไป 

สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตsanook, ไทยโพสต  

   -นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ รพ.วิชัยยุทธ โพสตขอความระบุวา ขอมูลของรพ.วิชัยยุทธเดือนเม.ย. พบโรคติดเช้ือท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสประจําถ่ินลดลงทุกโรค 

โดยโรคติดเช้ือทางเดินหายใจจากไวรัสไขหวัดใหญท้ัง A และ B เช้ือไวรัสทางเดินหายใจ RSV และเช้ือไวรัสทางเดินหายใจ hMPV Human 

metapneumovirus ไมพบเลย, โรคไขเลือดออกพบเพียง 2 คน, โรคชิคุนกุนยาและโรคไวรัส Noro ไมพบเลย สวนไวรัส Rota พบเพียง 1 คน สาเหตุ

จากหลายปจจัย อาทิ อากาศรอนจัด โรงเรียนปดเทอม ไมมีการรวมกลุมกัน เวนระยะหางทางสังคม คนสวนใหญอยูบาน ลางมือบอย และใสหนากาก

อนามัย เวลาออกนอกบาน กินรอน ชอนกลางสวนตัว  

สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตไทยรัฐ 

   -ท่ีจ.อุดรธานี ชายผูกคอตายในหองครัว คาดเกิดจากปวยซึมเศรา ภรรยาแยกทาง ประกอบกับพิษโควิด-19 ทําใหตกงาน 

สื่อท่ีนําเสนอ : ผจก.รายวัน 360  องศา 

   -ป.ป.ช. รวมกับ ชมรมสตรองจิตพอเพียงตานทุจริตฯ ลงพ้ืนท่ีพบ อสม.เทศบาลนครลําปาง เพ่ือสอบถามขอเท็จจริงโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ

ปองกันโรคโควิด 19 ท่ีเทศบาลนครลําปางจัดซื้อและมอบใหแก 43 ชุมชน ถูกรองเรียนแพงเกินจริง เทอรโมสแกนเออเรอร พังเร็ว  

Fake news 

สื่อท่ีนําเสนอ : bangkoktoday 

   -กรณีมีขาววาแสง UV และวิตามินซี สามารถรักษาโรคโควิด 19 ได สมาคมอัลตราไวโอเลตนานาชาติ และสมาคมอเมริกาเหนือเทคโนโลยีการฉาย

รังสี ระบุวา การนําแสงยูวีมาใชกับรางกายมนุษยโดยตรงคอนขางอันตราย องคการอนามัยโลก ระบุวา ทําใหเกิดการระคายเคืองของผิวหนังและทําราย

ดวงตา สวนสภาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และการแพทยแหงชาติสหรัฐฯ เตือนวา การใชเครื่องฆาเช้ือดวยรังสียูวีกับรางกายเปนการกระทําท่ีไม

ปลอดภัย ขณะท่ี วิลเลียม ชาฟเนอร ศาสตราจารยดานเวชศาสตรปองกันและโรคติดเช้ือ ศูนยการแพทย ม.แวนเดอรบิลต ในรัฐเทนเนสซี สหรัฐฯ ให

สัมภาษณวา ไมมีหลักฐานใดท่ีช้ีใหเห็นวาอาหารเสริมจําพวกวิตามินซีสามารถชวยปองกันโรคโควิด 19 
สถานการณในตางประเทศ 
สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ. (เดลินิวส, ไทยโพสต, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ไทยรัฐ, แนวหนา, ขาวสด) เว็บไซต( ไทยรัฐ, มติชน, ผจก.รายวัน, โพสตทูเดย, 
สยามรัฐ, ศูนยขาวแปซิฟค, sanook, mcot, thestandard, bangkokbiznews, thebangkokinsight, js100, newtv)  
   -จีน ผลการศึกษาจากคณะนักวิจัย ม.เกษตรศาสตรเซาทไชนา และหองปฏิบัติการเพ่ือการเกษตรสมัยใหมหลิ่งหนาน กวางตง วิเคราะหทาง
พันธุกรรมเชิงเปรียบเทียบ พบความเปนไปไดวาไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมอาจมีตนกําเนิดจากการผสมกันของไวรัสในตัวน่ิมและไวรัสในคางคาว ลาสุด
จีนพบผูปวยเปนกลุมกอน 11 ราย 
   -สหรัฐฯ ดร.แอนโธนี เฟาซี ผอ.สถาบันโรคติดตอและโรคภูมิแพแหงชาติสหรัฐฯ ดร.โรเบิรต เรดฟลด ผอ.ศูนยควบคุมและปองกันโรคสหรัฐฯ และ 
นพ.สตีเฟน ฮาหน คณะกรรมการประจําองคการอาหารและยาสหรัฐฯ ตางกักตัวเองเปนเวลา 2 สัปดาหเพ่ือเฝาดูอาการติดเช้ือโควิด-19 หลังใกลชิดกับ
เจาหนาท่ีในทําเนียบขาวท่ีติดเช้ือโควิด-19 จํานวน 2 ราย แมผลการตรวจหาเช้ือท้ัง 3 คนมีผลเปนลบ แตตองตรวจอยางสม่ําเสมอ นอกจากน้ี สหรัฐฯ 
จะไมมีการล็อคดาวนประเทศรอบใหม แมมีการระบาดระลอก 2 และอนุญาตใหหนวยงานสาธารณสุขของรัฐตางๆ กระจายยาเรมดิซิเวียรใหกับรพ.เพ่ือ
รักษาผูปวย COVID-19  
   -ญ่ีปุน รัฐบาลกําลังพิจารณาการยกเลิกภาวะฉุกเฉินในเขตการปกครอง 34 แหง ท่ีไมมีสถานการณโรคระบาดใหญในระดับรุนแรง กอนถึงกําหนด
ยกเลิกมาตรการท้ังประเทศในวันท่ี 31 พ.ค.น้ี ท้ังน้ี สถานการณในปจจุบันถือวามีแนวโนมลดลง ท้ังจํานวนผูปวยใหมและการเสียชีวิต      
   -ไตหวัน อนุญาตใหแฟนกีฬา 1 พันคน เขาชมการแขงขันเบสบอลลีกอาชีพภายในสนาม โดยเวนท่ีวางหางกัน 3 ท่ีน่ังทุกคน และทุก 2 แถว เพ่ือให
อยูในระยะปลอดภัยหากมีใครไอหรือจามจากดานหลัง  

https://www.sanook.com/health/445/
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   -เกาหลีใต พบผูปวยใหม 34 ราย โดยมาจากตางประเทศ 8 ราย ท่ีเหลือ 26 ราย ติดเช้ือภายในประเทศ โดย 14 ราย อยูในกรุงโซล แตยังไมไดให
รายละเอียดวาเช่ือมโยงกับผูปวยชายวัย 29 ป ซึ่งไปสถานบันเทิงยานอีแทวอนหรือไม และสั่งปดบารและคลับท้ังหมดหลังพบการติดเช้ือแบบกลุมกอน 
โดยแมมีการผอนคลายมาตรการแตเจาหนาท่ีเตือนไมใหประชาชนประมาทหลังพบกลุมผูติดเช้ือใหม 
   -สิงคโปร พบผูติดเช้ือวันเดียว 876 ราย ผูปวยสะสม 23,336 ราย สวนใหญเปนแรงงานท่ีพักอยูในหอพักคนงาน  
   -มาเลเซีย ขยายเวลาบังคับใชมาตการล็อกดาวนถึงวันท่ี 9 มิ.ย. เปนการขยายมาตรการล็อกดาวนรอบท่ี 5 นับตั้งแตบังคับใชครั้งแรก 
   -อินโดนีเซีย มีผูติดเช้ือรายใหม 387 ราย ผูติดเช้ือเพ่ิมเปน 14,032 คน และมีผูเสียชีวิตอีก 14 คน ยอดรวม 973 คน มากท่ีสุดในอาเซียน 
   -ฟลิปปนส มีผูติดเช้ือรายใหม 184 คน และเสียชีวิตเพ่ิม 15 คน นผูติดเช้ือสะสม 10,794 คน เสียชีวิตรวม 719 คน 
   -บรา ซิล  ผู เ สี ย ชี วิ ต ร วม  10,627 คน  และผู ติ ด เ ช้ื อ  155,939 คน  ขณะ ท่ี นั ก วิ ทย าศ าสต ร ค า ด ว า ตั ว เ ล ข ท่ี แท จ ริ ง อ า จสู ง ก ว า น้ี
ถึง 15 หรือ 20 เทา เน่ืองจากไมสามารถตรวจโรคของประชาชนไดในวงกวาง 
   -อินเดีย มียอดผูเสียชีวิตมากกวา 2,000 คน ผูติดเช้ือมากกวา 60,000 คน มีผูเสียชีวิตเพ่ิม 128 คน และติดเช้ือเพ่ิม 3,277 คน ใน 24 ชม. ผูเสียชีวิต
รวมอยางนอย 2,109 คน และติดเช้ือท้ังหมด 62,939 คน สถานการณการแพรระบาดรุนแรงสุดในนครมุมไบ ซึ่งมีชุมชนแออัดขนาดใหญ ประชาชนไม
สามารถปฏิบัติตามคําแนะนําใหเวนระยะหางทางสังคมได 
   -คกก.ยุโรป เผยวา ประเทศสหภาพยุโรปควรจะปดพรมแดน หามชาวตางชาติท่ีไมไดเปนพลเมืองของอียูเขาประเทศ ไปจนถึงกลางเดือน มิ.ย. 
หลังจากท่ีโรคโควิด 19 ยังไมหยุดแพรระบาด 
   -รัสเซีย เกิดเหตถุเพลิงไหมรพ.ท่ีรักษาผูปวยโรคโควิด 19 ในกรุงมอสโก มีผูเสียชีวิตอยางนอย 1 ราย ตองอพยพเจาหนาท่ีแพทย พยาบาล และผูปวย 
กวา 300 คน สวนผูปวยรายใหมเพ่ิม 11,012 ราย ในชวง 24 ชม. ผูปวยรวม 209,688 ราย 
   -สหราชอาณาจักร สงตรวจโควิด-19 ประมาณ 5 หมื่นตัวอยางไปท่ีสหรัฐฯ เมื่อสัปดาหท่ีแลว หลังจากท่ีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรในประเทศมี
ปญหาการดําเนินงาน 
   -WHO  มาเรีย แวน เคอรโคฟ นักระบาดวิทยาและหัวหนาฝายเทคนิคดานการรับมือโรคโควิด 19 ประจําโครงการฉุกเฉินดานสุขภาพของ WHO 
เตือนวา การสูบบุหรี่ไมไดชวยปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 แตกลับทําใหผูสูบบุหรี่ท่ีติดเช้ือมีความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตเพ่ิมข้ึน 
   -WHO เช่ือวาตลาดสดในเมืองอูฮั่น อาจมีบทบาทสําคัญในการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ตนตอโรคโควิด 19 แตยังไมมีขอมูลชัดเจนวา
จุดเริ่มตนของไวรัสมาจากสัตวท่ีมีชีวิตอยูในตลาดสดดังกลาว หรือจากพอคาแมคาท่ีติดเช้ือ หรือจากคนท่ีไปจายตลาด และจนถึงขณะน้ีทางการจีนยัง
ไมไดเชิญเจาหนาท่ี WHO หรือผูเช่ียวชาญจากหนวยงานอ่ืนๆ ใหเขารวมการสืบสวนสาเหตุของโควิด 19 
   -สถานการณท่ัวโลก มีผูติดเช้ือสะสม 4,101,889 ราย ผูเสียชีวิต 280,443 ราย ผูปวยรักษาหาย 1,441,815 ราย สหรัฐฯ มีผูติดเช้ือมากท่ีสุด 
1,309,541 ราย เสียชีวิต 78,794 ราย รัสเซีย ผูติดเช้ือรายวันเกินหมื่นรายติดตอกัน 7 วันแลว โดยมีผูติดเช้ือรายใหม 11,012 ราย ยอดรวม 209,688 
ราย มากเปนอันดับ 5 ของโลก สวนผูเสียชีวิตเพ่ิมอีก 88 ราย ยอดรวม 1,915 ราย 
บทความ 

สื่อท่ีนําเสนอ : ไทยรัฐ สกูปหนา 1 
   -เสนอวา การดําเนินงานของกองทุนสุขภาพตําบลถือเปนจุดแข็งและกลไกสําคัญท่ีชวยสนับสนุนการทํางานของชุมชน โดยงบฯ จากกองทุนสุขภาพ
ตําบลจะถูกใชเพ่ือจัดบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ ตามบริบทของพ้ืนท่ี ลาสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ไดลงนามเพ่ิมอํานาจ
ประธานกองทุนฯ ใหสามารถอนุมัติโครงการท่ีงบประมาณไมเกิน 1 แสนบาท เพ่ือสูภัยโควิด 19 ได สอดคลองกับแนวทางการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคติดตออันตราย 
สื่อท่ีนําเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมนเหะหะพาที  
   -กลาวถึงการแพรระบาดในบราซิล ซึ่งผูบริหารหวงเรื่องเศรษฐกิจมากกวาการดําเนินมาตรการปองกันการติดเช้ือ และขัดแยงกับรมว.สธ. ตางจาก
รมว.สธ.ไทยท่ีเช่ือฟงคณะแพทยและเสนอใหล็อกดาวนประเทศ ท้ังน้ี ถาประธานาธิบดีบราซิลฟงรมว.สธ. และเขมมาตรการไปเรื่อยๆ สถานการณคงไม
หนักและผูเสียชีวิตคงไมเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วเชนน้ี 
สื่อท่ีนําเสนอ : ขาวสด 
   -กรมการแพทยแผนไทยฯ แนะการดูแลสุขภาพกายดวยอาหารสมุนไพรท่ีมีประโยชน และดูแลสุขภาพใจ ดวยการออกกําลังกายท่ีกําหนดลมหายใจ 
สามารถชวยใหรางกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ในยุค NEW NORMAL  
สื่อท่ีนําเสนอ : ไทยโพสต คอลัมนกาแฟดํา 
   -กลาวถึงชารตท่ีจัดทําโดย EndCoronovirus.Org ของ ม.ฮารวารด ซึ่งสูตรแหงความสําเร็จคือ 1.ตัดสินใจเร็ว ลงมือทําเร็ว 2.จํากัดการเคลื่อนไหว
ของคนเพ่ือสกัดการแพรเช้ือ 3.ใสหนากากทุกคน 4.ปรับปรุงการตรวจหาคนติดเช้ือใหมีประสิทธิภาพ 5.แยกคนปวย 6.กักบริเวณคนเขาขายสงสัย สิ่ง
สําคัญท่ีสุดคือ มาตรฐานของการแพทย ซึ่งตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ สวนวัฒนธรรมและวิธีคิดทางสังคมการเมืองเปนปจจัยท่ีทําใหผู
ติดเช้ือและเสียชีวิตของประเทศตะวันตกมีความแตกตางกันอยางมาก คนเอเชียเช่ือในการสวมหนากากอนามัย และยอมรับวาการอยูกับบานและรักษา
ระยะหางเปนเรื่องจําเปนหากจะทําใหคนติดเช้ือนอยลงไป ขณะท่ีคนตะวันตกไดรับการสั่งสอนมาวาการใสหนากากเปนเรื่องเฉพาะแพทยและผูปวย
เทาน้ัน                  
สื่อท่ีนําเสนอ : สยามรัฐ 
   -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ใหคําแนะนําเก่ียวกับการสั่ง Delivery  ใหปลอดภัยหางไกลจากเช้ือไวรัส ตั้งแตรานอาหาร คนขนสง
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อาหาร จนถึงการดูแลเรื่องความสะอาดของตัวเองในฐานะผูสั่งซื้ออาหาร เพ่ือใหทุกคนไดปฏิบัติอยางถูกวิธี 

สื่อท่ีนําเสนอ : สยามรัฐ 
   -กลาวถึง พญ.สุมนี วัชรสินธุ รอง ผอ.กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ซึ่งไดรวมเปนสวนหน่ึงในทีมโฆษก ศบค. ชวยจัดการเรียบเรียง
ขอมูล มาตรการท้ังหมดท่ีรัฐบาลจัดทําจากหนวยงานท่ีเก่ียวของประมาณ 8 หนวยงาน รวมเปนเน้ือหาในการแถลงตอวันใหทันกอนเวลา 11.30 น.  
สื่อท่ีนําเสนอ : ขาวสด 
   -ก.วัฒนธรรฒ รวมกับ ก.การพัฒนาสังคมฯ เปดศูนยปฏิบัติการรับเรื่องรองเรียน รองทุกขของประชาชนเก่ียวกับผลกระทบจากสถานการณโรคโควิด-
19 ผานสายดวนวัฒนธรรม 1765 เพ่ือรองรับสายดวนศูนยชวยเหลือสังคม 1300 ของพม. โดยใหขอมูลและคําปรึกษาเบ้ืองตนเก่ียวกับมาตรการความ
ชวยเหลือทางสังคม และยังรองรับการใหบริการสายดวนสุขภาพจิต 1323 รับเรื่องรองทุกข และใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพจิตของประชาชน โดยนําขอ
รองเรียน รองทุกข หรือปญหาเรงดวนสงตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือแกไขปญหาตอไป 
สื่อท่ีนําเสนอ : มติชน  
   -เสนอวา ความหวังในขณะท่ีอยูท่ีวัคซีนซึ่งขณะน้ีมีไมนอยกวา 40 บริษัทและหนวยงานกําลังคนควา แตศ. นพ.เดวิด นาบารโร นักวิชาการดาน
สาธารณสุขโลก ประจําอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ซึ่งเปนผูแทนพิเศษประจําองคการอนามัยโลก ระบุวา ทุกคนยังจําเปนตองระมัดระวังและ
เตรียมพรอมในการใชชีวิตตอไปทามกลางสถานการณโควิด-19 และท่ีสําคัญ ตองเตรียมประชาชนใหรูจักรูปแบบของการใชชีวิตใหมตั้งแตตอนน้ี 
ปรับแตงรูปแบบการใชชีวิตในสังคมใหอยูในสภาพพรอมรับมือโควิดใหได การทํางานจากระยะไกล หรือการทํางานจากบาน การรักษาระยะหางทาง
สังคม การรับผิดชอบในการกักตัวเอง เพ่ือรอดูอาการ คือความรับผิดชอบสวนตัวของทุกคนในสังคม 
เปดรพ.ระยอง สาขาตะพง  
สื่อท่ีนําเสนอ : เดลินิวส 
   -ดร.สาธิต ปตุเตชะ รมช.สธ. เปนประธานเปดรพ.ระยอง สาขาตะพง ซึ่งเปนการยกระดับรพ.สต.ตะพง พรอมเปนสักขีพยานในการลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือพัฒนาการบริหารสาธารณสุขของ รพ.ระยอง สาขาตะพง ระหวาง นพ.ไชยสิทธ์ิ เทพชาตรี ผอ.รพ.ระยอง และนายทวีป แสง
กระจาง นายก อบต.ตะพง 
พายุฤดูรอน 
สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ.บานเมือง, เว็บไซต (กรมประชาสัมพันธ, เดลนิิวส, ผจก.รายวัน, newtv, springnews, news100.5, mcot)  
   -กรมอุตุนิยุมวิทยา ประกาศพายุฤดูรอนบริเวณประเทศไทยตอนบน วันท่ี 10 - 13 พ.ค. 2563 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ในขณะท่ีประเทศไทยมีอากาศรอนถึงรอนจัด ทําใหบริเวณดังกลาวจะมีพายฤดูรอนเกิดข้ึน โดยมี
ลักษณะของพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพ้ืนท่ี รวมถึงฟาผา สวนกทม.และปริมณฑล อากาศรอนถึงรอนจัด มีพายุฝนฟา
คะนองรอยละ 30 ของพ้ืนท่ี กับมีลมกระโชกแรง 
  -ก.มหาดไทย กําชับ 60 จังหวัด ดูแลประชาชนในชวงพายุฤดูรอน ภาคเหนือ 17 จังหวัด อีสาน 20 จังหวัด ภาคกลาง 16 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 
จังหวัด รวม กทม. เนนเฝาระวังตลอด 24 ช่ัวโมง ประสานใหการชวยเหลือผานสายดวนนิรภัย 1784  
  -พายุฤดูรอนพัดถลม 4 ตําบล ของ อ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม ไดรับความเสียหาย สวน อ.เมือง จ.สุรินทร พายุสรางความเสียหายใหกับสํานักสงฆ เต็นท
ตั้งขายอาหารสดในตลาดเทศบาลเมืองสุรินทร ดาน จ.ลําปาง ฝนตกหนักใน อ.สบปราบ ทําใหนํ้าปาไหลเขาทวมบานเรือนชาวบานไดรับความเสียหาย 
ยังไมมีรายงานผูบาดเจ็บและเสียชีวิต 
โรคไขเลือดออก 
สื่อท่ีนําเสนอ : thaipbs, thansetthakij  
   -นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กลาววา การพยากรณโรคและภัยสุขภาพประจําสัปดาหนี้ คาดวามีโอกาสพบผูปวย
โรคไขเลือดออกเพิ่มขึ้น แนะนําใหกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายบริเวณบานและในชุมชน ตามมาตรการ “3 เก็บ ปองกัน 3 โรค” โดยตั้งแต 1 
ม.ค.-5 พ.ค. 2563 มีรายงานผูปวยแลว 10,938 ราย เสียชีวิต 9 ราย  
เด็กเสียชีวิต มีรอยสัตวมีพิษกัด 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตขาวสด 
   -ท่ีบานต.ทุงหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี มีเด็กอายุ 1 ป 4 เดือน เสียชีวิตบนที่นอนที่ปูกับพื้น ขอเทาซายดานในมีรอยเขียวชํ้า และมี
รองรอยคลายถูกสัตวมีพิษกัด 4 รู ผูเปนแมระบุ ลูกชายมีไขข้ึนสูงกลางดึก ตอนสายจึงพาไปคลินิกแหงหนึ่งและกลับมารักษาตัวตอที่บาน จน
ชวงเชาไปปลุกพบวาเสียชีวิตแลว สวนรอยแผลที่ขอเทา กอนหนานี้ 3 วัน อาจถูกสัตวมีพิษกัดและเกิดอาการบวม รักษาดวยการพอก
สมุนไพร จนตอมามีไขจึงไดพาไปรักษาท่ีคลินิก เจาหนาท่ีสงศพชันสูตรอยางละเอียดอีกครั้งท่ีรพร.เวียงสระ  
ชาวบานทองเสียจากขนมจีน 
สื่อท่ีนําเสนอ : 77 kaoded 
   -ชาวบาน ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มีอาการปวดทองอยางรุนแรง อาเจียน และมีอาการถายทอง กวา 20 ราย ลาสุดเสียชีวิต 1 ราย 
เปนหญิงวัย 66 ป มั่นใจวาสาเหตุมาจากการขนมจีบท่ีซื้อจากแมคารถเร  
น้ําประปาหุงขาวได 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตเดลินิวส  
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ประเด็นขาว 

   -หลังมีการแชรขาวในโซเชียลมีเดีย เรื่องผอ.การประปา หามนํานํ้าประปามาหุงขาว กปน.ช้ีแจงวาไมเปนความจริง นํ้าประปาสามารถหุงขาวได สาร
คลอรีนในนํ้าประปาไมมกีอสารมะเร็ง 

 


	   -แอนดรี ราโจเอลินา ประธานาธิบดีมาดากัสการ์ สนับสนุนว่า ชาสมุนไพรชนิดหนึ่งที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันวิจัยมาลากาซี่สามารถป้องกันและรักษาอาการของไวรัสโควิด 19 โดยมีผู้ป่วยหายแล้ว 2 ราย หลังรับประทานไป 7 วัน และวางแผนพัฒนาต่อเพื่อให้สามารถฉีดเข้าสู่ร่างกายได้ โดยรัฐบาลแอฟริกาใต้จะช่วยสนับสนุนการทดลองสมุนไพรตัวนี้แก่มาดากัสการ์เพื่อให้ได้ผลวิจัยที่ได้รับการยอมรับ ด้าน WHO เตือนถึงการใช้ยาที่ไม่ผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
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