
 
 
 

 

ประเด็นข่าว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
มาตรการด าเนินงาน สธ.  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (สวท, ไอเอ็นเอ็น, ส านักขําวไทย) ทีวีทุกชํอง 
   -พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม เป็นประธานสํงมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให๎กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พร๎อม
มอบกองทุนสนับสนุนและเยียวยาให๎กับอสม. เป็นความรํวมมือระหวําง สธ. และบริษัท บีทีเอส กรุ๏ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) มอบให๎บุคลากรทางการ
แพทย์ 60 ล๎านบาท และอสม. 10 ล๎านบาท  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ส านักขําวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีชํอง 5, 9, TNN 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กลําววํา ได๎สํงข๎อเสนอของสธ.หากสิ้นสุดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให๎นายกฯ พิจารณาตั้งแตํวันที่ 21 เม.ย. 
สํวนจะคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ตํอไปหรือไมํ ต๎องคํอย ๆ เปลี่ยนผําน แตํต๎องไมํประมาท ต๎องใช๎โอกาสนี้สร๎างนิว นอร์มอล วิถีชีวิตปกติแบบใหมํ 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ, ส านักขําวไทย, ทีวีชํอง 5 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. พร๎อมด๎วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. และ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นตัวแทนรับมอบ
สิ่งของสนับสนุนจากเอกชนในการป้องกันการระบาดของโควิด 19 ประกอบด๎วย ชุด PPE 10,000 ชุด และหน๎ากาก N95 จ านวน 100,000 ชิ้น จาก
ประธานกรรมการหอการค๎าไทย-จีน และคณะ เครื่องชํวยหายใจ 3 เครื่อง จากผจก.บริษัท ทีทีซี เพาเวอร์ทูล จ ากัด และครอบครัว เจลแอลกอฮอล์ 1 
ล๎านขวด จาก GC และบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ จ ากัด มหาชน  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน)เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน๎า, ศูนย์ขําวแปซิฟิค, js100, ส านักขําวไทย, ไอเอ็นเอ็น, thansettakij) ทีวีชํอง 3, 5 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร๎อมด๎วย รมว.การทํองเที่ยวฯ ประชุมรํางข๎อเสนอมาตรการพื้นฐานส าหรับประกอบการพิจารณา
การทํองเที่ยวและกีฬา เบื้องต๎นเห็นชอบตั้งคกก. 1 ชุด โดยมีอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน เพื่อวางกรอบกฎระเบียบการด าเนินกิจกรรมในการ
ทํองเที่ยวและกีฬา คาดวําวันที่ 28 เม.ย.นี้หากทราบวําจะเปิดพื้นที่หรือไมํ จะมีข๎อสรุปที่ชัดเจน หากปลดล็อกจะเกิดการทํองเที่ยวมุมมองใหมํคือ 
ทํองเที่ยวแบบปลอดภัยและมีคุณภาพ 
ที่น าเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ขําวสด) เว็บไซต์ (แนวหน๎า, ไทยรัฐ, บ๎านเมือง, ไทยโพสต์, ส านักขําวไทย,ไอเอ็นเอ็น, 
workpointnews, thansettakij, thestandard) ทีวีชํอง 9, NBT, TNN, mcot, Thaipbs, newtv 
   -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค, นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนพ.อภิชาต วชิรพันธ์ ผอ.
สถาบันบ าราศนราดูร รํวมกันแถลงขําวการตรวจเชื้อโควิด 19 ในน้ าลาย วํา ทั้ง 3 หนํวยงานได๎รํวมกันพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในน้ าลาย ซึ่ง
รพ.รามาธิบดีวิจัยพบวําได๎ผลแมํนย า มีประสิทธิภาพใกล๎เคียงกับวิธี RT-PCR และได๎รับการยอมรับในหลายประเทศ ข๎อดีคือ ราคาถูก เก็บตัวอยํางได๎
งํายด๎วยตัวเอง ท าให๎บุคลากรปลอดภัยมากขึ้น ไมํต๎องใช๎หรือลดการใช๎ชุด PPE ได๎ใช๎ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกลุํมผู๎สัมผัสเสี่ยงสูง ผู๎สัมผัสเสี่ยงต่ า ค๎นหา
ผู๎ป่วยเชิงรุก และการค๎นหาผู๎ติดเชื้อที่ไมํมีอาการในชุมชน ท าให๎ค๎นหาผู๎ป่วย/ผู๎ติดเชื้และน าเข๎าสูํระบบการรักษาได๎อยํางรวดเร็ว สามารถด าเนินการได๎
ทันทีทุกพื้นที่ที่มีการระบาด ชุมชนแออัด หรือจุดเข๎า-ออกประเทศ สํวนผู๎เข๎าเกณฑ์ PUI จะเก็บสิ่งสํงตรวจจากสารคัดหลั่งหลังจมูกและคอเป็นหลัก 
วิธีการโดย ล๎างมือให๎สะอาด เทอาหารส าหรับเก็บตัวอยํางลงในกระป๋องเก็บน้ าลาย ขากน้ าลายที่อยูํในล าคอสํวนลึก  ปิดฝากระป๋องพันด๎วยพาราฟิลม์ 
ใสํถุงซิปล๏อค 3 ชั้น และน าสํงห๎องปฏิบัติการภายใน 5 ชั่วโมง ทั้งนี้ ต๎องไมํแปรงฟัน ใช๎น้ ายาบ๎วนปาก ดื่มน้ า หรือเคี้ยวหมากฝรั่งกํอนเก็บน้ าลาย 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, กรมประชาสัมพันธ์, ส านักขําวไทย, bangkokbiznew, workpointnews, 
thaipbs, springnews, prachachat, kaohoon, mcot) 
   -นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์  กลําวถึงการรักษาออนไลน์ผํานระบบวิดีโอคอล และการสํงยาทางไปรษณีย์ วํ า จะชํวย
ลดคําใช๎จํายของผู๎ป่วยและญาติในการมารพ. และเพิ่มความสามารถการรักษาในหลายๆ รพ. ผู๎ป่วยที่จะรับบริการได๎ คือ 1.เป็นผู๎ป่วยเกําที่
ได๎รับการการประเมินจากแพทย์วําสามารถรับบริการได๎  2.สมัครใจรับบริการผํานระบบวิดีโอคอลและรับยาผํานไปรษณีย์ และ 3.ผู๎ป่วยหรือ
ญาติสามารถใช๎สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ต เพื่อพูดคุยสื่อสารได๎ เริ่มด าเนินการแล๎ว 27 แหํง  
สื่อที่น าเสนอ : ส านักขําวไทย 
   -กรมอนามัย รํวมกับผู๎น าชุมชนจัดท าแนวทางการปฏิบัติ เพื่อชํวยให๎ผู๎ที่อาศัยในชุมชนสามารถใช๎ชีวิตได๎อยํางปลอดภัยมากขึ้น 
สื่อที่น าเสนอ : ส านักขําวไทย, สวท., bangkokbiznews, thaiquote  
   -อย. เผย กรณีมีเฟซบุ๏กเสนอข๎อมูลวํารัฐวิสาหกิจจีนบริจาคชุดตรวจโควิด-19 Rapid Antibody Test Kit ให๎กรมควบคุมโรค แตํถูกกักอยูํที่ดําน
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สุวรรณภูมิ รวมทั้งยังไมํได๎รับอนุญาตจาก อย. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งที่รัฐบาลจีนรับรอง เป็นข๎อมูลเท็จ ตรวจสอบแล๎วไมํมีการกักชุดตรวจ
ดังกลําวที่ดํานสุวรรณภูมิ และไมํมีผู๎มายื่นขอผํอนผันน าเข๎าชุดตรวจจากรัฐวิสาหกิจจีนเพื่อบริจาคแตํอยํางใด รวมทั้งประเด็นชุดตรวจจากบริษัท 
Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd. บริษัทผู๎น าเข๎าได๎ขอยกเลิกหนังสือรับรองประกอบการการน าเข๎า และอย.ได๎ยกเลิกหนังสือรับรอง
ดังกลําวแล๎ว จึงไมํมีการน าเข๎าชุดตรวจมาจ าหนํายในไทย สํวนชุดตรวจที่ผลิตโดย Hangzhou Biotest Biotech Co.,Ltd อย.ยังไมํเคยได๎รับอนุมัติการ
น าเข๎าเพื่อจ าหนํายในไทย    
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต ์(แนวหน๎า, มติชน)  
   -นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รองเสนาธิการทหาร ผู๎บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ 
ผู๎ตรวจราชการ สธ. และ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รํวมต๎อนรับคนไทย 171 ราย ประกอบด๎วย พระสงฆ์ 104 รูป แมํชี 11 คน และผู๎ปฏิบัติธรรม 56 
คน เดินทางกลับจากประเทศอินเดีย โดยคณะสงฆ์และผู๎ปฏิบัติธรรมที่เดินทางมาจะต๎องเข๎ากระบวนการ State Quarantine ที่โรงแรมแหํงหนึ่งใน
กรุงเทพฯ ตามมาตรฐานที่สธ.ก าหนด 14 วัน โดยจะได๎รับการดูแลจากเจ๎าหน๎าที่อยํางใกล๎ชิด 
   -ในการประชุมศูนย์ EOC ที่ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู๎ตรวจราชการ สธ. ในฐานะประธานศูนย์ฯ ได๎แจ๎งหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
เพิ่มการเฝ้าระวังการน าเข๎าสัตว์จากตํางประเทศ เนื่องจากมีรายงานทางการแพทย์ยืนยันวําสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าในกลุํมแมวและสุนัขสาม ารถติดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 จากคนได๎ แม๎จะยังไมํมีรายงานวําสัตว์เหลํานี้สามารถเป็นพาหะมาสูํคนได๎ก็ตาม 
   -แพทย์รายหนึ่งโพสต์ข๎อความผํานเฟซบุ๏ก ระบุวํา ผู๎ป่วย COVID-19 เคสที่ 5 ของ จ.ขอนแกํน พ๎นภาวะวิกฤติจากภาวะปอดติดเชื้อรุนแรง ถอดทํอ
ชํวยหายใจได๎ ไมํหอบเหนื่อย ชํวยเหลือตัวเองได๎ เป็นผลจากการได๎ยารักษาที่ดี, ห๎อง ICU ความดันลบที่มีประสิทธิภาพ, บุคลากร รพ.ขอนแกํนทุกฝ่าย
ที่รํวมมือรํวมใจรักษาผู๎ป่วย  
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์, เว็บไซต์ขําวสด, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, เดลินิวส์ 
   -ชาวโซเชียลแชร์ข๎อมูลและชื่นชมการท างานของแพทยร์พ.สต. ที่เดินขึ้นเขา-ข๎ามล าห๎วย ตามดูแลคนกักตัวบนดอยหรือหุบเขา ห๎วยเมืองปัว-แมํจริม 
จ.นําน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ 
   -พญ.ศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ แพทย์ผิวหนัง สถาบันราชประชาสมาสัย โพสต์ภาพและข๎อความผํานเฟซบุ๏กสํวนตัว  วํา วันนี้จ าหนํายผู๎ป่วย 3 คนสุดท๎าย
ออกจากวอร์ด จากจ านวนคนไข๎ 32 คน 38 วันท างาน บุคลากรได๎รับการตรวจ PCR และไมํพบใครติดเชื้อ นับเป็นความภาคภูมิใจอยํางสูงในชีวิตแพทย์
ที่ได๎ดูแลทั้งผู๎ป่วยและบุคลากรที่ท างานรํวมกัน 
สื่อที่น าเสนอ : ส านักขําวไทย 
   -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กลําววํา กรมฯ รํวมกับผู๎น าชุมชน จัดท าแนวทางการปฏิบัติเพื่อชํวยให๎ผู๎ที่อาศัยในชุมชนสามารถใช๎ชีวิต
ได๎อยํางปลอดภัยมากขึ้น โดยขอให๎จัดจุดคัดกรอง สนับสนุนหน๎ากากอนามัยหรือหน๎ากากผ๎า เจลแอลกอฮอล์ สบูํและเครื่องวัดอุณหภูมิให๎กับ ผู๎ที่ท า
หน๎าที่คัดกรอง และจัดท าฐานข๎อมูลของกลุํมดังกลําวเพื่อใช๎ในการติดตามชํวยเหลือ รวมทั้งให๎คนในชุมชนยึดมาตรการ  Social Distancing อยํางน๎อย 
1-2 เมตร และหมั่นล๎างมือด๎วยสบูํและน้ าเป็นประจ า สวมหน๎ากากผ๎าหรือหน๎ากากอนามัย เพื่อสร๎างเกราะป้องกันโควิด-19 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน 
   -กรมสุขภาพจิต รํวมกับ นสพ.ขําวสด จัดไลฟ์สดรายการ "พลังใจ พลังฮีโรํ สู๎โควิด 19" ผํานทางเฟซบุ๏กเครือมติชน ตั้งแตํ 10.00-18.00 น. มีทั้ง 
Talks โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. รวมถึงอธิบดี และนายแพทย์ผู๎เชี่ยวชาญ 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน  
   -เสนอภาพขําว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแกํน พร๎อมด๎วย พล.ต.ท.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ ผบช.ภ.4, นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.
ขอนแกํน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง รํวมพิธีรับมอบรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิทัล (Mobile x-ray) พระราชทาน ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ 
ส าหรับใช๎ตรวจสุขภาพให๎ผู๎ต๎องขังในทัณฑสถานพื้นที่ขอนแกํน ร๎อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม 
สื่อที่น าเสนอ : newplus 
   -รายการอยูํอยํางไรปลอดภัยโควิด 19 วันที่ 27 เม.ย.- 1 พ.ค.นี้ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค จะให๎ความรู๎ประเด็นตํางๆ ได๎แกํ วิธี
ปฏิบัติตนของคนท างานนอกบ๎าน, ถ๎าข๎างบ๎านติดโควิด-อยูํคอนโดต๎องท าอยํางไร, สัตว์เลี้ยงจะติดด๎วยหรือไมํ, โควิด 19 ไมํติดเด็กจริงหรือไมํ, หน๎าฝนโค
วิดยังไมํหายจะยิ่งระบาดหนักจริงหรือไมํ ติดตามได๎ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-10.20 น. ทางชํองวัน31 
มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์(มติชน, บ๎านเมือง, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, ส านักขําวไทย, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, 
กรมประชาสัมพันธ์, acnews, businesstoday, workpointnews, mcot, thestandard, kaohoon, tnnthailand, thansettakij, 77khaoded, 

https://ddc.moph.go.th/
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isranews, sanook,kapook) ทีวี thaipbs, newtv,  
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 ไมํมีผู๎เสียชีวิตเพิ่ม หายป่วยเพิ่ม 60 คน มีผู๎ป่วยรายใหมํ 15 คน เหลือผู๎ป่วย
รักษาตัว 314 คน รวมผู๎เสียชีวิต 50 คน ผู๎ติดเชื้ออายุระหวําง 20 - 29 ปีมากที่สุด จังหวัดที่มีผู๎ป่วยมากที่สุด ได๎แกํ กรุงเทพฯ รองลงมา คือ ภูเก็ต และ
นนทบุรี ยืนยันรัฐบาลท างานเชิงรุก เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ ตรวจได๎วันละ 10,000 ตัวอยําง ตํางจังหวัด 10,000 ตัวอยําง รวม 20,000 ตัวอยํางตํอวัน 
สามารถท าได๎ 123 แหํง และจะท าให๎ได๎ครบทุกจังหวัด ประมาณ 176 แหํง เรํงค๎นหาผู๎ป่วยเชิงรุกใน 6 จังหวัด ทั้ง กทม. ยะลา นทบุรี ชลบุรี ภูเก็ต 
สมุทรปราการ ทั้งนี้ ปัจจัยที่ท าให๎ประเทศไทยควบคุมการติดเชื้อมีประสิทธิภาพมีหลายสํวนประกอบกัน โดยเฉพาะชุดข๎อมูลที่ แถลงให๎ประชาชนได๎รับ
ทราบท าใหเ๎ข๎าใจสถานการณ์มากขึ้น และเรามีระบบการธารณสุขที่ดีมาก ดูแลตั้งแตํระดับลํางสุดคือ อสม. ที่ส าคัญประชาชนรํวมมือกัน  วันนี้มีคนไทย
กลับมาจากญี่ปุ่น 31 คน อินเดีย 171 คน เป็นพระสงฆ์ แมํชี ผู๎ปฏิบัติธรรม วันที่ 25 เม.ย. กลับมาจากอิหรําน 21 คน เป็นนักศึกษาและคนไทยที่
ตกค๎าง การน านักเรียนกลับจากอเมริกาใต๎ยังต๎องพิจารณาหลายปัจจัย ทั้งเครื่องบิน การเปิดนํานฟ้าประเทศนั้น และการเตรียมสถานที่กักตัว จึงขอให๎
พํอแมํผู๎ปกครองสบายใจ สํวนการคลายล็อกมาตรการต๎องไมํท าให๎เกิดการระบาดรอบที่ 2 หรือ 3 เพราะจะสูญเสียงบประมาณจ านวนมาก เนื่องจาก
การดูแลผู๎ป่วย 1 ราย ต๎องเสียเงินประมาณ 1 ล๎านบาท 
   ส าหรับคนที่จะได๎ตรวจฟรี ต๎องเข๎าเกณฑ์สอบสวนโรค คือ 1.ประวัติมีไข๎ อุณหภูมิต้ังแตํ 37.5 องศา 2.มีอาการไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ
หายใจล าบาก หรือผู๎ป่วยโรคปอดอักเสบ รวมถึงอาจจะมีปัจจัยเสี่ยง การมีประวัติในชํวง 14 วันกํอนวันเริ่มป่วย อยํางใดอยํางหนึ่ง มีประวัติเดินทางไป 
หรือมาจาก หรืออยูํอาศัยในพื้นที่เกิดโรคติดเชื้อ ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข๎องกับนักทํองเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดตํอคนจ านวนมาก ไปในสถานที่ชุมนุม 
หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุํม เชํน ตลาดนัด ห๎างสรรพสินค๎า หรือขนสํงสาธารณะ และสัมผัสกับผู๎ป่วยยืนยัน 
  -กระทรวงการตํางประเทศ แจ๎งวํา ได๎รับรายงานจากสถานทูตไทยในกรุงลอนดอน สอบถามข๎อมูลเบื้องต๎นจากชาวไทยในกรุงลอนดอน ทราบวําบุคคล
ในขําวเสียชีวิตที่กรุงลอนดอนจากโรคโควิด 19 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 มีโรคประจ าตัวรํวมด๎วย ขณะนี้ญาติอยูํระหวํางด าเนินการตามมาตรการและ
ระเบียบของสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับโรคโควิด 19 
  -ส านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร๎างสรรค์ กองทัพภาคี และ LINE ประเทศไทย รํวมสร๎างสรรค์สื่อรณรงค์สร๎าง ความรู๎และความเข๎าใจ
เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด 19 เริ่มเผยแพรํ 5 คลิปในรูปแบบอินโฟกราฟิก ภายใต๎แคมเปญ "โควิดไมํมีขา" บนแพลตฟอร์ม LINE ติดตามคลิปและมิวสิกวิดี
โอ ได๎ทาง LINE ประเทศไทย Official Account  
Fake news 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, thaipbs  
   -ศูนย์ตํอต๎านขําวปลอม แจ๎งอยําแชร์โพสต์ชวนเชื่อ "ยาจีนเหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูล" รักษา COVID-19 อย.พบโฆษณาสรรพคุณเกินจริง ชี้ยังไมํมี
ข๎อมูลยืนยันวําผลิตภัณฑ์รักษาโรคได๎ 
สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, ไทยโพสต์ 
   -ผู๎แทนสมาคมคนพิการแหํงประเทศไทย ยื่นหนังสือตํอ ก.การคลัง ขอให๎คนพิการเข๎าถึงมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด  19 
โดยเฉพาะเงินชดเชยรายได๎ 5,000 บาท 3 เดือน ที่คนพิการเข๎าไมํถึง 
   -โฆษก ก.อุตสาหกรรม เผย การแจกหน๎ากากอนามัยชนิดผ๎าของก.อุตสาหกรรม ด๎วยวิธีจัดสํงไปรษณีย์ที่บ๎าน ไมํมีคําใช๎จํายและไมํต๎องลงทะเบียน 
รัฐบาลมอบก.อุตสาหกรรมจัดท าหน๎ากากผ๎า 10  ล๎านชิ้นแจกประชาชน 3 กลุํม 1.กทม. 5,450,000 ชิ้น จัดสํงไปรษณีย์ 2.ปริมณฑลและพื้นที่เสี่ยง 
2,500,000 ชิ้น ให๎อุตสาหกรรมจังหวัดประสานผู๎วําฯ แจกจําย 3.จนท. พนักงานกลุํมเสี่ยงอื่นๆ 2,050,000 ชิ้น ประสานหนํวยงานตํางๆ มอบ 
  -สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ประกอบด๎วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา น าโดยนายแวดือรา แม มะมิง
จิ ประธานส านักงานคณะกรรมการอิสลามปัตตานี จัดประชุมเรื่องรับข๎อเสนอเรียกร๎องจากประชาชน ขอให๎ส านักจุฬาราชมนตรีผํอนปรนเรื่องการขอ
ละหมาดยุมอัต หรือละหมาดรวมวันศุกร์ในมัสยิด ในเดือนรอมฎอนนี้ให๎เร็วที่สุด โดยมีการก าหนดมาตรการตามกฎกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยการ
ป้องกันการแพรํระบาดเชื้อโควิด 19 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.แนวหน๎า, มติชน  
   -ผู๎วําฯ บุรีรัมย์ พร๎อมด๎วย คกก.โรคติดตํอ จ.บุรีรัมย์ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ประชุมติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด  19 ในพื้นที่ 
รวมถึงแนวทางคลายล็อกมาตรการตํางๆ โดย นายเนวิน ชิดชอบ ในฐานะผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานควบคุมโรคติดตํอ จ.บุรีรัมย์ ได๎เปิดพื้นที่บริเวณตลาดเซราะ
กราว และลานด๎านหน๎าสนามช๎างอารีนํา จ าลองตลาดและร๎านจ าหนํายอาหาร เครื่องดื่มที่ถูกต๎องตามประกาศของคกก.โรคติดตํอ หลังจากนั้นผู๎วําฯ 
บุรีรัมย์ พร๎อมผู๎แทนสสจ.บุรีรัมย์ ได๎แถลงขําว เรื่อง มาตรการเปิดบ๎าน-ปิดเมือง โดยมาตรการเปิดบ๎าน คือ อนุญาตให๎เปิดตลาดนัด ถนนคนเดิน เฉพาะ
อาหารสด อาหารแห๎ง อาหารปรุงส าเร็จและ ผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงการให๎เปิดบริการร๎านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ไมํใชํแอลกอฮอล์ หรือมี
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สํวนผสมของแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ยังอนุญาตให๎ผู๎ประกอบกิจการรถเรํ ซึ่งจ าหนํายอาหารแห๎ง อาหารปรุงส าเร็จ กลับมาเปิดบริการได๎อีกครั้ง แตํผู๎
ประกอบกิจการและผู๎บริโภคต๎องสวมหน๎ากากอนามัยหรือหน๎ากากผ๎า และต๎องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนที่มีสติ๊กเกอร์แสดงการปลอดเชื้อโควิด 19 
รวมทั้งต๎องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL อยํางเครํงครัด 
ประเด็นที่มีผลกระทบ 
1.ปัญหาการฆ่าตัวตายจากการระบาดโรคโควิด 19 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ  
   -หนุํมเมืองนํานไปรับภรรยาจากตํางจังหวัดกลับมาบ๎าน ท าให๎ต๎องถูกกักตัวในบ๎านทั้งครอบครัว 4 คน เกิดความเครียด ไมํมีเงิน ไมํมีอะไรท า 
อาละวาดไลํคนในบ๎าน กํอนใช๎สายไฟพันตัวแล๎วช็อตฆําตัวตาย 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์แนวหน๎า, ไทยรัฐ 
   -อสม.ผู๎นําน ที่ดูแลครอบครัวของผู๎ตาย ระบุวํา ได๎ปฏิบัติตามหน๎าที่คอยสอดสํองดูแลคนในหมูํบ๎าน หากมาจากตํางจังหวัดต๎องรับผิดชอบสังคมโดย
กักตัว 14 วัน ซึ่งระหวํางที่กักตัว อสม. ผู๎น าในหมูํบ๎าน และชาวบ๎าน จะไปให๎ก าลังใจ แบํงปันของกิน เพราะคนที่ถูกกักตัวจะไมํสามารถออกมาซื้อ
อาหารเองได๎ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต ์sanook  
   -คณะนักวิจัย 7 คน ภายใต๎การสนับสนุนของ สกสว. แถลงผลการรวบรวมข๎อมูลผู๎เสียชีวิตและคนที่ฆําตัวตายจากไวรัส โควิด 19 พบวํา มีการฆําตัว
ตายทั้งสิ้น 38 ราย ในจ านวนนี้ฆําตัวตายส าเร็จ 28 ราย สาเหตุสํวนใหญํเป็นผลกระทบที่เกี่ยวข๎องกับมาตรการที่รัฐบาลประกาศบังคับใช๎ หลายกรณีมา
จากความลําช๎าของโครงการเงินเยียวยา 5,000 บาท ผู๎ที่ได๎รับผลกระทบอยํางรุนแรงคือ กลุํมลูกจ๎าง แรงงานอิสระ โดยเฉพาะกลุํมคนจนเมืองที่ต๎องตก
งาน แตํไมํได๎รับความชํวยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ  ผู๎ฆําตัวตายสํวนใหญํอยูํในวัยท างานและเป็นเสาหลักของครอบครัว ดังนั้น รัฐบาลต๎องตระหนักถึง
การฆําตัวตายของประชาชนที่ได๎รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคของภาครัฐให๎มากกวํานี้ โดยอาจจัดเตรียมสายดํวนให๎ประชาชนแจ๎งปัญหาและมี
เจ๎าหน๎าที่เข๎าไปชํวยเหลือ ขณะเดียวกันต๎องปรับเปลี่ยนการมอบเงินเยียวยาให๎ครอบคลุมและรวดเร็วกวําที่เป็นอยูํ 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ 
   -นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย พรรคก๎าวไกล กลําววํา รัฐบาลอยํารายงานสถานการณ์โควิด 19 เพียงแคํตัวเลขผู๎ติดเชื้อ แตํควรรายงานความ
ยากล าบากของประชาชนด๎วย จ านวนผู๎ฆําตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น สํวนใหญํเป็นเสาหลักท างานหาเลี้ยงครอบครัว เมื่อตกงานหรือขาดรายได๎
ฉับพลันจึงเกิดแรงกดดันท าให๎ฆําตัวตาย นําจะน ามาพิจารณาให๎กลับมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได๎บ๎าง กํอนคนฆําตัวตายจะมากกวําคนติด
เชื้อโควิด 
2. อสม.ถูกรถชนขณะปฏิบัติหน้าที่  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก 
   -นายบุญสํง มะนาวหวาน อายุ 72 ปี เป็นอสม. ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะก าลังขี่จักรยานยนต์น าหน๎ากากอนามัยและเจลล๎างมือไปแจก
ชาวบ๎าน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ขําวสด 
   -ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. โพสต์เฟซบุ๏กสํวนตัว แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู๎เสียชีวิต และแสดงความหํวงใยไปถึงอสม.ทั่วประเทศด๎วย  
3.เสนอทดลองใช้สารฆ่าเชื้อโรคฉีดเข้าร่างกายผู้ป่วยโควิด-19  
สื่อที่น าเสนอ : ไทยโพสต์, thansettakij ,js100  
   -ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เสนอให๎นักวิจัยทดลองใช๎สารฆําเชื้อโรคฉีดเข๎ารํางกายของผู๎ป่วยโควิด 19 ขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญด๎านสุขภาพเตือน
ประชาชนมิให๎ดื่มหรือฉีดยาฆําเชื้อเข๎าสูํรํางกายเพื่อรักษาโรคโควิด 19 ตามที่ประธานาธิบดีแนะน าโดยเด็ดขาด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ขําวสด 
   -เฟซบุ๏กพรรคเพื่อไทย โพสต์ข๎อความวํา นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานศูนย์รํวมใจสู๎ภัยโควิด 19 หํวงใยประชาชน ทุกคนยังต๎องดูแลปกป้อง
ตัวเอง องค์การอนามัยโลกแนะน าสารที่สามารถฆําเชื้อไวรัสได๎ภายใน 1 นาที 3 ชนิด ได๎แกํ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ 0.5% และแอลกอฮอล์ 62%-70% โดยใช๎เช็ดถูท าความสะอาด 
5.แสงแดดท าลายเชื้อไวรัส 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, ผจก.รายวัน  
   -นายวิลเลียม ไบรอัน ท่ีปรึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก.ความมั่นคงแหํงมาตุภูมิสหรัฐ แถลงวํา นักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาล พบวําแสงแดด
สามารถท าลายเชื้อไวรัสโคโรนาได๎อยํางรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังพบวําไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ สามารถฆําเชื้อไวรัสได๎มีประสิทธิผลมากกวําน้ ายาฟอกขาว 

https://www.sanook.com/covid-19/
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6.ผลทดลองยาต้านไวรัส Remdesivir ล้มเหลวในการรักษาผู้ป่วยหนัก 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (แนวหน๎า, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ศูนย์ขําวแปซิฟิค, ส านักขําวไทย) 
   -ส านักขําวตํางประเทศ รายงานวํา ยา Remdesivir ของ Gilead Sciences Inc ล๎มเหลวในการชํวยเหลือคนไข๎โควิด 19 ที่มีอาการหนัก ระหวํางการ
ทดลองทางคลินิกแบบสุํมครั้งแรกในจีน โดยบริษัทผู๎ผลิตยาบอกวํา ผลการศึกษาดังกลําวยังไมํใชํข๎อสรุป และใช๎กลุํมตัวอยํางน๎อย  อยํางไรก็ตาม ยังมี
ยาไฮดร็อกซีคลอโรควิน และคลอโรควิน ที่ถูกน ามาใช๎อยํางกว๎างขวางระหวํางรอผลการทดลองขนาดใหญํ 
   -บรรดาแพทย์และผู๎เชี่ยวชาญในแวดวงสาธารณสุขมีข๎อมูลในมือเป็นหลักฐานสนับสนุนวํา  ยารักษาโรคมาลาเรียไมํสามารถรักษาโรคโควิด 19 ได๎
ตามที่ผู๎น าสหรัฐกลําวอ๎าง ในทางตรงกันข๎ามกลับท าให๎ผู๎ป่วยที่มีอาการหนักเสียชีวิตด๎วยซ้ า 
   -นักจริยธรรมเตือนนักวิจัยและบุคคลสาธารณะ อยํายอมรับวิทยาศาสตร์ที่เรํงหายารักษาและวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จนละเมิดจริยธรรมเพียง
เพราะสถานการณ์มีความเรํงดํวนเทํานั้น  
7.ตรวจหาเชื้อน้อย  
สื่อที่น าเสนอ : ไทยโพสต์ 
   -นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานศูนย์โควิดฯ พรรคเพื่อไทย กลําววํา การตรวจหาผู๎ติดเชื้อในกลุํมเสี่ยงยังน๎อยมากหากเทียบกับหลายๆ ประเทศ โดย
ตั้งแตํมีการแพรํระบาดได๎ตรวจหาเชื้อจากประชาชนเพียง 70,000-80,000 คนเทํานั้น สิ่งที่นําเป็นหํวงคือ ประชาชนบางสํวนที่ต๎องอยูํศูนย์กักกันเชื้อ
ตามสถานที่ตํางๆ ในหลายจังหวัด หลายคนที่ไมํติดเชื้อกลับมาติดเชื้อภายในศูนย์กักกัน ดังนั้น รัฐต๎องมีมาตรการที่ดีกวํานี้ในการกักกันเพื่อดูอาการ  
8.จนท.กกต.ติดเชื้อ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน  
   -ส านักงานกกต. แจ๎งวํา พบพนักงานของส านักงานกกต.กลางติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จ านวน 1 คน เป็นเจ๎าหน๎าที่นิติกร ส านักวินิจฉัยและคดี ติดเชื้อ
ขณะปฏิบัติที่บ๎าน อาคาร 6 เคหะหลักสี่ ซอยแจ๎งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ กทม. ได๎ประสานกรมควบคุมโรคเพื่อสํงตัวเข๎ารับการรักษาที่รพ.เกษมราษฎร์ 
นนทบุรี โดยพนักงานคนดังกลําวจะเดินทางเข๎ามาที่ส านักงานกกต.สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ก าลังตรวจสอบวําคนสัมผัสใกล๎ชิด ทั้งนี้ พนักงานคนดังกลําวได๎
ตรวจรํางกายกับรพ.ที่มาบริการตรวจ และเมื่อทราบผลรพ.ได๎สํงรถมารับตัวจากที่พักไปรักษาทันที 
สถานการณ์ในต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน๎า, มติชน, ขําวสด, สปริงนิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน๎า, ส านักขําวอินโฟเควสท์, สปริงนิวส์, 
กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, มติชน, xinhuathai, thansettakij) nationtv  
   -WHO เผยวํา ประธานาธิบดีเอมานูว์เอล มาครง ของฝรั่งเศส และนายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์เคิล ของเยอรมนี จะรํวมกันเปิดตัวโครงการระดับโลก
ในการเรํงการพัฒนายา การทดสอบและผลิตวัคซีนส าหรับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหมํ และแบํงปันให๎กับทุกประเทศทั่วโลกได๎ใช๎รักษาคนไข๎  และเชื่อ
วําเชื้อไวรัสไมํได๎มาจากแล็บ และโรคระบาดครั้งนี้ยังไมํจบในเวลาอันใกล๎ ประเทศสํวนใหญํยังอยูํในชํวงแรกของการแพรํระบาด และบางประเทศที่มี
การระบาดชํวงแรกๆ เริ่มกลับมาพบการติดเชื้อใหมํอีก  
   -รัสเซีย ไมํพบหลักฐานวํา จีนปกปิดโควิด 19 พบผู๎ติดเชื้อโควิด 19 รายใหมํวันเดียว 5,849 คน 
   -สหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เสนอให๎นักวิจัยทดลองใช๎สารฆําเชื้อโรคฉีดเข๎ารํางกายของผู๎ป่วยโควิด  19 ด๎านผู๎เชี่ยวชาญด๎านสุขภาพ
ตํางเตือนประชาชนมิให๎ดื่มหรือฉีดยาฆําเชื้อเข๎าสูํรํางกายเพื่อรักษาโรคโควิด  19 ตามที่ประธานาธิบดีแนะน า 
   -จีน บ. ซิโนแวคไบโอเทค ผู๎ผลิตยายักษ์ใหญํของจีน ทดลองวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหมํกับลิงพบวําสามารถป้องกันลิงจากการติดเชื้อ
ไวรัสโดยสํวนใหญํได๎เป็นครั้งแรก รัฐบาลจีนจะให๎เงินชํวยเหลือ WHO เพิ่มอีก 30 ล๎านดอลลาร์ ซึ่งจะชํวยเสริมสร๎างระบบสาธารณสุขของกลุํมประเทศ
ก าลังพัฒนาให๎เข๎มแข็งยิ่งขึ้น ด๎านนักวิจัย เผยไวรัสโควิด19 ได๎กลายพันธุ์แล๎วกวํา 33 สายพันธุ์ อาจท าให๎กระบวนการรักษาผู๎ป่วยติดเชื้อโควิด19 ตําง
สายพันธุ์ยุํงยากซับซ๎อนขึ้น สํวนผลการทดลองทางคลินิกแบบสุํมครั้งแรกของยาต๎านไวรัสเรมเดซิเวียร์กับผู๎ป่วยหนักในจีน เว็บไซต์ขององค์การอนามัยชี้
วํา ไมํมีผลในการรักษาผู๎ป่วยโควิด 19 อยํางมีนัยส าคัญ ขณะทีบ่ริษัท กิลีแอด ระบุการทดลองยังไมํสมบูรณ์และใช๎กลุํมตัวอยํางน๎อย    
    -จีน ผู๎ติดเชื้อรายใหมํเพิ่ม 6 ราย ไมํมีผู๎เสียชีวิตเพิ่ม 
   -เกาหลีใต้ ผู๎ติดเชื้อใหมํ 6 ราย ถือเป็นสัญญาณการระบาดชะลอตัวลง ไมํมีผู๎เสียชีวิตเพ่ิม 
   -อินโดนีเซีย มีผู๎ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน ยอดผู๎ป่วยสะสม 7,775 ราย เสียชีวิต 647 ราย ทางการต๎องห๎ามการเดินทางทางเรือและทาง
อากาศทั้งในและระหวํางประเทศไปจนถึงชํวงต๎นเดือนมิ.ย. 
    -ญี่ปุ่น ผู๎ติดเชื้อบนเรือส าราญของอิตาลีซึ่งจอดเทียบทําเพื่อซํอมบ ารุงที่เมืองนางาซากิ เพิ่มเป็นอยํางน๎อย 91 คน จากลูกเรือทั้งหมด 623 คน 
   -สิงคโปร์ ผู๎ติดเชื้อเพิ่มข้ึน 897 ราย ผู๎ติดเชื้อสะสม 12,075 ราย อยูํอันดับที่ 24 ของโลก 
   -กัมพูชา ก าชับปชช. เฝ้าระวังโควิด-19 ตํอไป แม๎จะไมํมีผู๎ป่วยรายใหมํตํอเนื่อง 12 วัน 
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   -ด๎านชาวมุสลิมทั่วโลกเริ่มเดือนถือศีลอดรอมฎอน เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ภายใต๎มาตรการล็อกดาวน์ปิดเมืองและการเข๎มงวดการเดินทาง รัฐบาลหลาย
ประเทศรวมทั้งในเอเชียเรียกร๎องประชาชนยึดมาตรการรักษาระยะหํางทางสังคม ขณะละหมาดและประกอบพิธีการส าคัญอื่นๆ ระหวํางเดือนถือศีลอด 
   -ม.จอห์น ฮอปกินส์ รายงานข๎อมูลผู๎ติดเชื้อทั่วโลกกวํา 2.7 ล๎านคน เสียชีวิตอยํางน๎อย 190,490 คน สหรัฐฯ ติดเชื้อมากที่สุด 866,646 คน สเปน 
213,024 คน อิตาลี 189,973 คน ฝรั่งเศส 159,460 คน และเยอรมนี 153,129 คน      
บทความ 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์แวดวงรอบกรุง  
   -เสนอวํา ฝากขอบพระคุณแพทย์ พยาบาล และ บุคลากรทางการแพทย์ อีกครั้งที่ได๎ทุํมเทเพื่อคนไทยทุกคน แม๎วําวันนี้เชื้อโรคยังไมํหมด แตํเราก็
ชนะไปเกินครึ่งแล๎ว อีกกลุํมที่ต๎องพูดถึงคือ อสม. แตํละทํานได๎ท าหน๎าที่ด๎วยจิตอันกุศลและรับผิดชอบ ทั้งเฝ้าติดตามกลุํมเสี่ยงและน ายาไปสํงให๎
ผู๎สูงอายุถึงบ๎าน 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์เรียงหน๎าชน 
   -กลําววํา มีบุคลากรที่ท างานแบบปิดทองหลังพระ ชํวยเหลือประชาชนชํวงที่รัฐบาลให๎อยูํบ๎าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ  ด๎วยการให๎ออกก าลังกาย ท า
กิจกรรมนันทนาการภายในบ๎าน คือเจ๎าหน๎าที่พลศึกษาและกีฬาประจ าอ าเภอและประจ าจังหวัด รวม 955 คน เป็นลูกจ๎างชั่วคราวของกรมพลศึกษา  
สื่อที่น าเสนอ : มติชน คอลัมน์เรียงคนมาเป็นขําว  
   -เสนอวํา อยากให๎พิจารณามาตรการเชิงรุกตรวจหาเชื้อทุกคน เนื่องจากขณะนี้ คนติดเชื้อในไทยลดลง คนหายป่วยมีจ านวนมากขึ้น นอกจากนี้ 
จังหวัดที่ปลอดเชื้อควรรีสตาร์ตธุรกิจ หากสามารถอยูํภายใต๎แรงกดดันของโควิด 19 กันได๎ ประเทศไทยนําจะอยูํรอดปลอดภัย เศรษฐกิจไทยก็พอจะ
ขับเคลื่อนไปได๎ 
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ คมคิดคนเขียน 
   -เสนอวํา คนที่สมควรได๎รับค าชื่นชมไมํแพ๎บุคลากรทางการแพทย์คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เพราะให๎อิสระและสนับสนุน
บุคลากรทางการแพทย์ตํอสู๎กับไวรัสโควิด 19 อยํางเต็มที่ ลําสุดยังมีเรื่องที่นําชื่นชม เมื่อได๎อํานข๎อความที่โพสต์ในกลุํมไลน์ผู๎บริหารสธ. เกี่ยวกับการ
น าเสนอโครงการตามงบประมาณเงินกู๎ที่สธ.ได๎รับจัดสรรมาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก๎ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 45,000 ล๎านบาท โดยเน๎นย้ าหนํวยงานในสังกัดน าเสนอโครงการที่เป็นความต๎องการและชํวยเหลือประชาชนได๎อยํางแท๎จริง 
รวมทั้งใช๎วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตโดยคนไทย ที่ส าคัญต๎องยึดความโปรํงใสและตรวจสอบได๎ ซึ่งหากจัดล าดับหนํวยงานที่สมควรได๎รับค าชื่นชมและยกยํองกับ
การตํอสู๎โควิด 19 คงหนีไมํพ๎น สธ.  
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์สังคมขําว  
   -กลําววํา จะเปิดเมือง หรือยังคงมาตรการคุมเข๎มตํอ เชื่อวํานายกฯ มีค าตอบอยูํในใจแล๎ว เพียงแตํฟังข๎อมูลประกอบจากทีมสาธารณสุขและทีมด๎าน
ความมั่นคง เพื่อไมํให๎เกิดภาพวําตัดสินใจโดยไมํฟังข๎อมูลรอบด๎าน เชื่อวําจะขยายเวลาประกาศใช๎พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน รวมทั้งมาตรการ
เคอร์ฟิว แตํอาจผํอนปรนบางอาชีพ เชํน ร๎านอาหาร ร๎านตัดผม ตามความหนักเบาของแตํละจังหวัดท่ีมีผู๎ติดเชื้อสะสม 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหา 
    -กลําวถึงความคืบหน๎าการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ลําสุด คกก.วัคซีนแหํงชาติได๎เห็นชอบการจัดท า Blueprint เพื่อการเข๎าถึงวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด 19 ของประชาชน ตามข๎อเสนอของสถาบันวัคซีนแหํงชาติ เป้าหมายให๎มีวัคซีนใช๎ในประเทศไทยให๎เร็วที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎ โดยด าเนินการ 
2 ยุทธศาสตร์พร๎อมกัน คือ ยุทธศาสตร์การน าวัคซีนต๎นแบบที่มีศักยภาพสูงจากตํางประเทศมาทดสอบในประเทศ และขอรับการถํายทอดเทคโนโลยี
การผลิต และยุทธศาสตร์พัฒนาวัคซีนต๎นแบบในประเทศตั้งแตํต๎นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า จนถึงการผลิตวัคซีน  
งบฯบัตรทอง 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน,ขําวสด) เว็บไซต ์(ไทยรัฐ, มติชน, sanook, kapook, matichonweekly, innnews , thaipbs, js100) 
    -นายนิมิตร์ เทียนอุดม และ น.ส.สุภัทรา นาคะผิว เครือขํายคนรักหลักประกันสุขภาพ เข๎าหารือกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. 
และ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นายจเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช. คัดค๎านการตัดงบประมาณ สปสช. 2,400 ล๎านบาท และ
งบประมาณของ สธ. โดยทางเครือขํายและสธ.เห็นตรงกันเรื่องการบรรจุพนักงานสธ. เป็นข๎าราชการ 45,684 คน เพื่อชํวยสร๎างขวัญก าลังใจให๎บุคลากร
สาธารณสุข แตํเนื่องจาก สปสช. และ สธ. เป็นหนํวยงานที่ดูแลสุขภาพและปฏิบัติหน๎าที่ในภาวะวิกฤตโควิด 19 จึงไมํควรตัดงบของทั้ง 2 หนํวย สํวนงบ
บัตรทองไมํควรดึงออกไปเพราะต๎องสํงกลับเข๎ามาใหมํ และกระทบตํอรพ. รวมถึงการให๎บริการประชาชน  
  -นายนิมิตร์ กลําววํา จากการหารือ รมว.สธ.ระบุวําเงินนี้ไมํควรถูกตัด เพราะจะมีผลกระทบกับการดูแลประชาชน โดยเดิมเงินเหมาจําย 3,000 บาท 
เป็นสิทธิประโยชน์ตํางๆ ส าหรับผู๎ป่วยคนละกรณีกับโควิด-19 และได๎มีการเจรจากับนายกฯ แล๎วรับปากวําจะไมํมีการตัดงบนี้ 
  -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เผย ได๎หารือกับนายกฯ และได๎ชี้แจงให๎ทราบแล๎ววําไมํควรตัดงบประมาณดังกลําว โดยนายกฯ จะ

https://covid-19.kapook.com/
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เป็นผู๎แถลงเรื่องนี้เอง 
 สือ่ที่น าเสนอ : ไทยรัฐ 
 -คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๏กวํา แทนที่รัฐบาลจะจัดงบเพิ่มให๎รพ. แตํกลับไปตัดงบบัตรทอง ทั้งที่มีงบ
ไมํจ าเป็นเรํงดํวนมากมาย หากตัดงบบัตรทองจะท าให๎รพ.ทั่วประเทศประสบปัญหามากขึ้น จึงขอให๎รัฐบาลทบทวนตัดงบบัตรทองและงบก.สาธารณสุข 
3,600 ล๎านบาท 
สื่อที่น าเสนอ : ขําวสด 
  -นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก๎าวไกล โพสต์เฟซบุ๏กวํา เซฟงบบัตรทอง ตัดงบยานเกราะ ประชาชนสามารถสํงเสียงเกี่ยวกับการโอนงบให๎
รัฐบาลได๎รับรู๎ถึงพลังของประชาชนได๎แล๎ว ตั้งแตํวันนี้จนถึงวันที่  5 พ.ค. ที่เว็บไซต์ของส านักงบประมาณ http://publichearing.bb.go.th/ 
bbpublicph-63 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต ์
   -นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย โพสต์เฟซบุ๏กวํา คิดไมํถึงวําอดีต รมว.สธ. อยํางคุณหญิงสุดารัตน์ จะโหนกระแสงบบัตร
ทอง 2,400 ล๎านบาท ที่ต๎องเอามาจํายเงินเดือนแพทย์ พยาบาลและบุคคลากรทางสาธารณสุขที่บรรจุใหมํ ตามที่กฎหมาย พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
บังคับ และงบสธ. 1,200 ล๎านบาทที่ถูกตัดเข๎างบกลาง ก็เป็นงบยังไมํได๎ด าเนินการเพราะติดเรื่องโควิด โดยเฉพาะงบจัดซื้ออาวุธของกองทัพได๎ตัดให๎งบ
กลางสูงถึง 18,000 ล๎านบาท และสํวนใหญํมาให๎สธ.และกองทุนบัตรทองสู๎โควิดเชํนกัน  
สื่อที่น าเสนอ : ผจก.สุดสัปดาห์ 
   -กลําววํา การผํอนปรนการล็อกดาวน์ สธ.มีการประชุมพิจารณามาเป็นระยะ และในการประชุมครั้งลําสุดเมื่อ 20 เม.ย. นพ.ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่
ปรึกษาด๎านวิชาการ รมว.สธ. เปิดเผยวํา มีเงื่อนไขส าคัญ 5 ประการ คือ 1.ต๎องมีความเข๎มข๎นในมาตรการการตรวจคัดกรองคนเข๎าประเทศ ต๎องกักผู๎ที่
เดินทางมาจากตํางประเทศตามมาตรฐาน 14 วัน 2.ทุกสังคม ทุกองค์กร ต๎องสร๎างข๎อตกลงในเรื่องของสุขลักษณะที่ถูกต๎อง ได๎แกํ ออกที่สาธารณะต๎อง
สวมหน๎ากากอนามัย การอยูํหําง การใช๎ชีวิตจะไมํเหมือนเดิม 3.ภาคธุรกิจต๎องหารือกันวํากิจการใดเสี่ยงสูง เสี่ยงกลาง เสี่ยงต่ า และพยายามปรับธุรกิจ
หรือกิจการที่มีความเสี่ยงให๎ลดความเสี่ยงลงน๎อยที่สุด 4.กิจการที่มีความเสี่ยงสูงมากจะต๎องปิดยาว ได๎แกํ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ไนต์คลับ 
จากนั้นจะพิจารณาผํอนปรนเปิดให๎บริการกิจการประเภทความเสี่ยงต่ า และความเสี่ยงกลาง เพื่อให๎กิจการตํางๆ เดินหน๎าได๎ ซึ่งกิจการประ เภทความ
เสี่ยงต่ า เชํน ร๎านอาหาร ร๎านตัดผม สํวนกิจการประเภทความเสี่ยงกลาง เชํน ห๎างสรรพสินค๎า แตํต๎องออกแบบมาตรการควบคุมจ านวนผู๎ใช๎บริการ เพื่อ
ลดจ านวนความเสี่ยง 5.เฝ้าระวังอยํางเรียลไทม์ ทันเหตุการณ์ เพื่อรู๎วําสถานการณ์แตํละจุดเป็นอยํางไร หากเกิดมีการแพรํระบาดอีกครั้ง จะได๎สามารถ
ติดตามสถานการณ์ได๎ทัน 
จับโกดังกักตุนสินค้า 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรฐั, เดลินิวส์ 
   -เสนอขําว ผบก.ภ. จว.ปทุมธานี พร๎อมเจ๎าหน๎าที่กรมการค๎าภายใน และอย. น าก าลังเข๎าตรวจค๎นโกดัง 5 แหํงหลังรพ.แพทย์รังสิต ต.คูคต อ.ล าลูกกา 
จ.ปทุมธานี หลังสืบทราบวําเป็นแหลํงพักสินค๎าหน๎ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ พบหน๎ากากอนามัย หน๎ากากผ๎า เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ ใน
โกดัง 2 แหํง ทั้งที่มีฉลากและยังไมํมีฉลาก รวมมูลคํากวํา 60 ล๎านบาท 
   ภก.หญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. กลําววํา สินค๎าที่ตรวจยึดได๎  ตรวจสอบแล๎วเป็นของที่น าเข๎าจากประเทศจีน ซึ่งพบวําเป็นสินค๎าที่ไมํได๎
มาตรฐาน ไมํมีเครื่องหมาย อย. 
บุหรี่ 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยโพสต์ 
  -ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไมํสูบบุหรี่ กลําววํา ขณะนี้ยังมีคนบางกลุํมพยายามสํงตํอข๎อมูลวํา การติดโควิด 19 ไมํนํา
กลัว หายแล๎วก็กลับมาใช๎ชีวิตได๎ตามปกติ ซึ่งในความเป็นจริง ปัญหาใหญํของโควิด 19 ที่นําเป็นหํวงคือ หากเกิดการระบาดมากจะท าให๎มีผู๎ป่วยเพิ่มขึ้น 
และเสี่ยงตํอการมีผู๎เสียชีวิตมากขึ้นตามไปด๎วย หนึ่งในปัจจัยส าคัญที่สํงผลให๎เชื้อไวรัสชนิดนี้รุนแรงมากขึ้นคือ การสูบบุหรี่และดื่ มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
โดยมีรายงานจากวารสารการแพทย์จีน ระบุวํา ผู๎ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการทรุดหนัก รวมถึงเสียชีวิต เป็นผู๎สูบบุหรี่มากกวําผู๎ที่ไมํสูบบุหรี่ถึง 14 เทํา  
ภัยแล้ง 
สื่อที่น าเสนอ : แนวหน๎า 
   -สถานการณ์ภัยแล๎ง จ.พะเยา เริ่มทวีความรุนแรง น้ าในแหลํงน้ าที่ส าคัญเริ่มแห๎ง  สสจ.พะเยา เตือนประชาชนในพื้นที่ให๎ระมัดระวังการแพรํระบาด
ของไวรัสโควิด 19 หากมีอาการไข๎ควรหลีกเลี่ยงการออกหาปลา รวมทั้งการหาปลากับกลุํมบุคคลที่อยูํในกลุํมเสี่ยง ควรมีมาตรการในการป้องกันตนเอง
อยํางเต็มที่ หากข้ึนจากน้ า ควรรีบท าความสะอาดรํางกายทันที 
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พายุฤดูร้อน 
สื่อที่น าเสนอ : mcot, ไทยรัฐ, แนวหน๎า  
   -กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ พายฤุดูร๎อนบริเวณประเทศไทยตอนบน มผีลกระทบถึงวันที่ 26 เม.ย. 2563 โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนองและลม
กรรโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ สํวนภาคใต๎มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่  
วันมาลาเรียโลก 
สื่อที่น าเสนอ : กรมประชาสัมพันธ ์ 
   -องค์การอนามัยโลกก าหนดให๎ทุกวันที่ 25 เม.ย.ของทุกปี เป็นวันมาลาเรียโลก ส าหรับประเทศไทย สธ.มีมาตรการป้องกัน ควบคุม รักษา และก าจัด
โรคมาลาเรียอยํางเข๎มแข็ง ลําสุด อย. ได๎อนุมัติการจดทะเบียนยา Tafenoquine ขนาด 150 มก. เพื่อใช๎รักษาโรคมาลาเรียจากเชื้อพลาสโมเดียม ไว
แว็กซ์ โดยสามารถป้องกันไข๎กลับในผู๎ป่วยที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป 

 


