
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มาตรการของ สธ.  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, สยามากีฬา, กรุงเทพธุรกิจ, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน , สยามรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, มติชน, ศูนย์
ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, innnews ,thaipbs, acnews, js100, mcot, workpointnews) newtv 
   -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร แถลงว่า สธ.ยังคงเน้นย้้ามาตรการป้องกันในกิจการ 4 กลุ่มที่ได้รับการผ่อนปรนในระยะ 2 ซึ่งจะเริ่ม 17 พ.ค. 
ผู้ประกอบการต้องเน้น 5 มาตรการ 1.ท้าความสะอาดพื้นที่ให้บริการทั้งหมด เปิดระบบระบายอากาศ 2.ผู้ให้และผู้รับบริการต้องสวมหน้ากากผ้า 
หน้ากากอนามัย แคชเชียร์ พนักงานขาย ให้สวมเฟซชิลล์เสริม 3.บริการจุดล้างมือ มีอ่างล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ที่เพียงพอ 4.การเว้นระยะห่าง 5.
การควบคุมจ้านวนคน ก้าหนดพื้นที่ให้บริการ ลดจ้านวนพนักงานให้เหมาะสมกับพื้นที่ จากการลงสุ่มตรวจกิจการต่างๆ ตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 
1 เช่น ตลาด ร้านอาหาร แผงลอย ซูเปอร์มาร์เก็ต พบ 95% ท้าตามมาตรการสวมหน้ากาก จัดโซนล้างมือเพียงพอ เว้นระยะห่าง ท้าความสะอาด
สถานท่ีเป็นประจ้า ต้องเน้นเรื่องการควบคุมจ้านวนคนเข้าพ้ืนท่ี ระยะห่างของแผง และระยะเวลาของคนท่ีเข้าไปใช้บริการ 
    -นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ 3 กลุ่มจังหวัดต้องติดตามเข้มข้น ได้แก่ กลุ่มกทม.และปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ 
ปทุมธานี) กลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เชียงใหม่ ภูเก็ต และชลบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ยะลาะ ปัตตานี นราธิวาสและสงขลา การเปิด
เมืองโดยไม่มีความเสีย่งกลับมาแพร่ระบาดอีกครัง้ มีมาตรการหลัก 3 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการทางสาธารณสขุ การป้องกันต้องมีความเข้มข้นในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ และคนที่อยู่ในสถานที่แออัด ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก และการจัดระบบเฝ้าระวังให้ได้มาตรฐาน 2.มาตรการระดับบุคคล กลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการ
รุนแรง ควรหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จ้าเป็น เช่น ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจ้าตัวเรื้อรัง 3.มาตรการระดับองค์กร การท้างานที่บ้านให้มากที่สุด 
เหลื่อมเวลาการท้างาน ลดความแออัดของส้านักงาน โรงงาน คัดกรองพนักงาน น้าเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เช่น การประชุมทางไกล เป็นต้น ขณะนี้ใกล้
ฤดูฝน ซึ่งจะมีโรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ อาจสับสนกับโควิด 19 ได้ ขอให้ประชาชนช่วยกันท้าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โรคไข้หวัดใหญ่ ขอให้
กลุ่มเสี่ยงไปรับวัคซีน ส่วนข้อกังวลถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะท้าให้ติดโรคโควิดง่ายขึ้น ไม่เป็นความจริง  
สื่อที่น าเสนอ : มติชน  
   -ส้านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เผยผลส้ารวจออนไลน์ที่ท้าร่วมกับ สปสช. ส้านักงานสถิติแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ส้ารวจพฤติกรรมการป้องกันตนเองในช่วงผ่อนปรนมาตรการ พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันตนเอง
ลดลงทุกพฤติกรรม โดยพฤติกรรมป้องกันโดยรวมลดลงจาก 77.6% เหลือ 72.5% สวมหน้ากากทุกครั้งลดลงจาก 91.2% เหลือ 91% ล้างมือทุกครั้งลด
จาก 87.2% เหลือ 83.4% กินร้อน ช้อนกลางตนเองลดจาก 86.1% เหลือ 82.3% ระวังไม่อยู่ใกล้คนอ่ืนในระยะน้อยกว่า 2 เมตร ลดจาก 65.3% เหลือ 
60.7% และไม่เอามือจับหน้า จมูก ปาก ลดจาก 62.9% เหลือ 52.9% ส่วนความเช่ือมั่นต่อรัฐบาลในการออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่เช้ือ
โควิด 19 พบว่า 65% เชื่อมั่น  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์sanook  
   -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์ข้อความในโลกออนไลน์ อ้างเป็นวิศวโยธาเตือนอย่าเพิ่งเข้าห้าง เพราะความช้ืน
ที่หยุดการเคลื่อนตัวในท่อดักส์จะสะสมท้าให้มีเช้ือราในท่ออากาศ แนะน้าให้ผ่านไป 7 วันค่อยไปห้างได้ ว่า ระบบแอร์ห้างฯ ต้องมีการบ้ารุงรักษา
ตลอดเวลา แม้ปิดห้างจะยังมีการเปิดระบบเพื่อหล่อเลี้ยงระบบ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แนะน้าผู้ประกอบการทุกแห่งที่มีระบบปรับ
อากาศ เปิดพื้นที่ให้อากาศถ่ายเทก่อนแล้วปิด เพื่อเปิดระบบอากาศเตรียมความพร้อม หลังจากนี้จะยังสุ่มตรวจอยู่ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์sanook  
   -ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ระบุ เชื่อว่าห้าเปิดระบบอากาศเตรียมตัวมาเป็นสัปดาห์แล้ว ซึ่งพวกเช้ือ
ราต่างๆ ไม่น่าจะมีสะสมแล้ว ส่วนค้าแนะน้าส้าหรับประชาชนท่ีจะไปเดินห้าง คือ ท้าตามมาตรการที่แต่ละห้างจัดไว้ให้ หรืออย่างน้อยให้สวมหน้ากาก
อนามัย สามารถช่วยป้องกันไม่ให้หายใจเอาเชื้อราเข้าไปได้เช่นกัน 
สื่อที่น าเสนอ : ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, tnnthailand 
   -พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผอ.กองระบาดวิทยา ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการด้านวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ช้ีแจงว่า แม้จะปลดล็อกจีน 
เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเก๊า แต่ยังเดินทางเข้าไม่ได้ เนื่องจากมีพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และยังไม่มีสายการบินที่ได้รับอนุญาตให้ด้าเนินการขนส่งคนระหว่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, sanook, innnews 
   -ภก.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. เผยว่า ตามที่สธ.ได้ท้าหนังสือถึงก.มหาดไทย เรื่องค้าแนะน้าการใช้สารเคมีเพื่อฆ่าเช้ือหรือท้าลายเช้ือโรค 
ขอย้้าว่า การใช้สารเคมีท้าความสะอาดพื้นผิวเพื่อฆ่าเชื้อโรค ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเลขอย. วส. บนฉลาก ไม่ควรน้ามาใช้กับผิวหนังหรือร่างกายโดยตรง 
อาจเกิดอันตรายได้ ระบบฆ่าเช้ือด้วยแสงยูวีเหมาะสา้หรบัฆ่าเช้ือโรคในห้องและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่เหมาะกับมนุษย์และสัตว์เลี้ยง อาจเกิดมะเร็งผิวหนังได้ 
การอบโอโซนฆ่าเช้ือต้องด้าเนินการโดยบุคลากรที่มีความช้านาญและยังไม่มีผลชัดเจนว่าฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, mcot , เว็บไซต์บ้านเมือง 
   -ศูนย์ EOC จ.ยะลา สรุปสถานการณ์ผู้ป่วยยืนยนัสะสม 133 ราย รักษาหายสะสม 123 ราย รักษาอยู่ในรพ. 8 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย ส่วนผลการ
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ตรวจ LAB 176 ตัวอย่าง ไม่พบผู้ติดเช้ือเพิ่ม รอผล LAB อีก154 ตัวอย่าง สสจ.ยะลาเตรียมตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงอาชีพเสี่ยงเพิ่มกว่าพันคน หลัง 
ศบค. ออกมาตรผ่อนปรนระยะ 2 คาดว่าจะเริ่มสัปดาห์หน้า ใช้เวลาจนถึงสิ้นเดือนมิ.ย. 2563 จึงจะแล้วเสร็จ 
   -ศูนย์ EOC จ.เชียงใหม่ ช้ีแจงสถานการณ์ในพื้นที่ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม มีผู้ป่วยรักษาในรพ. 1ราย ทีมปฏิบัติการเชิงรุกยังคงค้นหาและสอบสวนโรค
อย่างต่อเนื่อง  
   -รพ.สนามธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ร่วมส่งตัวผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายป่วย 3 รายสุดท้ายกลับบ้าน และจะปิดตัว แบบ stand by ไม่มี
เจ้าหน้าท่ีมาท้างาน แต่สถานท่ีทุกอย่างยังคงไว้ สามารถเปิดได้ใน 24 ชม. เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็น โดยจะแถลงข่าวปิดรพ.สนามวันท่ี 19 พ.ค.นี ้
สื่อที่น าเสนอ : มติชน  
   -เสนอภาพข่าว ดร.สม นาสอ้าน รองนพ.สสจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางอรณต วัฒนะ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา รพ.มหาสารคาม และส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกับ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ น้าข้าววิถีธรรมไร้สารพิษ ซึ่งเป็นข้าวสารมะลิซ้อมมือ 4 ตัน พร้อมช่วยกันท้าข้าวผัด
ดอกเกลือห่อใบบัวไร้สารพิษ 1,200 ห่อ มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธุ ์
มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์
, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, ส้านักข่าวอิศรา, 
siamsport, innnews, newtv, sanook, mthai, bbc, acnews js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, thestandard, 
bangkokbiznews, workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat, kapook, thansetthakij) ทีวีทุกช่อง 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า ผู้ติดเช้ือรายใหม่เป็นศูนย์ ผู้เสียชีวิตเท่าเดิม 56 ราย ผู้ป่วยหายกลับบ้านเพิ่ม 1 ราย รวมกลับบ้าน 
2,855 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,025 ราย รักษาตัวอยู่ที่รพ. 11 4ราย และฝากว่า "แยกกันเราอยู่ รวมหมู่เพื่อไปต่อ" ส่วนการยกเลิกจีนและเกาหลีออก
จากเขตโรคติดต่ออันตราย เนื่องจากเป็นเพียงเขตติดโรค ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ โดยขณะนี้การติดโรคลดลงมาเป็นหลักหน่วยและมีระบบในการควบคุม
การระบาดได้ดี แม้ว่าจะยกเลิกแต่ยังคงมีการก้ากับติดตามและป้องกันไม่ให้คนเข้าประเทศ หากมีความประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจะต้อง
ผ่านระบบคัดกรอง และต้องเข้าสู่ State Quarantine 14 วัน เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าระบบของประเทศยังควบคุมได้อย่างดี  และไม่อนุญาตให้
นักท่องเที่ยวเข้ามา ส้าหรับวันท่ี 17 พ.ค. มีการเปิดห้างฯ และคลายล็อกในระยะที่ 2 ขอให้ผู้ให้บริการ ห้างร้าน ดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ได้
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันท่ี 17 พ.ค. หากมีเหตุขัดข้องโทร 1119 และติดคิวอาร์โค้ดที่หน้าร้านเพื่อให้ผู้รับบริการสแกนเช็กอิน เช็กเอ้าต์ ตรวจสอบความ
แออัดของร้าน รวมทั้งติดตามผู้ใช้บริการหากมีความจ้าเป็น หากไม่มีโทรศัพท์มือถือผู้ประกอบการอาจจะต้องจดข้อมูล 
   ส่วนการน้าคนไทยที่ตกค้างกลับประเทศ วันที่ 17 พ.ค. มี 3 เที่ยวบิน จากมัลดีฟส์ 150 ราย แคนาดา 80 ราย และ อินเดีย 80 ราย สถิติคนไทย
เดินทางกลับเข้าประเทศผ่านจุดผ่านแดนทางบก มีผู้ประสงเดินทางกลับเข้ามาจากเมียนมา 14 ราย มาเลเซีย 273 ราย สปป.ลาว 15 ราย และกัมพูชา 
6 ราย ผู้เดินทางเข้าประเทศท่ีต้องเข้ากักกันในสถานท่ีของรัฐและส่วนภูมิภาค สะสม 19,428 ราย ยังกักตัวอยู่ 9,527 ราย กลับบ้านแล้ว 9,901 ราย 
    -นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวถึงข้อสั่งการนายกฯ ให้ไปศึกษาเปรียบเทียบความจ้าเป็นในการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กับการใช้กฎหมาย
ปกติ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ว่า ในความเป็นจริง หากมียกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็ยังมี พ.ร.บ.โรคติดต่อ ที่ให้อ้านาจผู้ ว่าฯ ในการบริหาร
จัดการ รัฐบาลต้องหารือว่าควรขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อหรือไม่  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, sanook  
    -กทม. ประกาศผ่อนปรนให้เปิด 10 สถานที่เพิ่มเติม เริ่ม 17 พ.ค. 1.ร้านอาหารและเครื่องดื่มในห้างฯ ให้นั่งทานได้แต่ต้องท้าตามมาตรการ
สาธารณสุข และห้ามนั่งดื่มแอลกอฮอล์ 2.ร้านอื่น ๆ ในห้างสรรพสินค้า ต้องท้าตามมาตรการ ยกเว้นโรงหนัง ร้านเกม ลานโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ สวนสนุก 
และสวนน้้า เป็นต้น 3.สถานท่ีรับดูแลผู้สูงอายุ ไม่เปิดแบบไปเช้าเย็นกลับ 4.กองถ่ายภาพยนตร์นอกสถานที่ ไม่เกิน 50 คน ต้องแจ้งเขตก่อน 1 วัน 5.
ห้องประชุมในโรงแรมและศูนย์ประชุม ไม่เกิน 50 คน และจากหน่วยงานเดียวกัน 6.คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม (ยกเว้นบริเวณบนใบหน้า) และร้าน
ท้าเล็บ ท้ังในและนอกห้างสรรพสินค้า 7.ฟิตเนสนอกห้างสรรพสินค้า เปิดเฉพาะฟรีเวต และโยคะ ใช้บริการไม่เกิน 2 ชม./คน มีระบบจองคิว โยคะน้า
เสื่อมาเอง 8.โรงยิม เฉพาะแบดมินตัน ตะกร้อ และเทเบิลเทนนิส เป็นต้น ไม่มีชมและแข่งขัน 9.สระว่ายน้้าทุกแห่ง จ้ากัดผู้ใช้ 150 ตร.ม./คน ไม่เกิน 1 
ชม./คน สวมหน้ากากก่อน-หลัง งดการเรียนและสอน เปิดได้ 06.00-18.00 น. และ 10.สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ 
แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป์ ต้องจองคิว เปิดเป็นรอบ ระยะห่าง 1 เมตร ไม่เปิดวีดิทัศน์ให้ชมแบบรวมกลุ่ม 
นอกจากน้ี ยังพิจารณาแนวทางการตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 เชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงรวม 15,000 ราย โดยการตรวจน้้าลายด้วย ส้าหรับประชาชนที่จะไป
ห้างฯ ขอให้เหลื่อมเวลาเดินทาง เพื่อลดความแออัด  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซตบ์้านเมือง, ผจก.รายวัน, tnnthailand 
    -ส้านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศฉบับท่ี 5 ขยายเวลาห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยถึง 30 มิ.ย. 2563 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน  
   -ส้านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการฯ ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมไมซ์ จัดท้าแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยส้าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ สถานที่
จัดงาน ผู้จัดงานประชุม นิทรรศการ และงานอีเวนต์ เผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการไมซ์ทั่วประเทศเตรียมความพร้อมการกลับมาจัดงานไมซ์อีกครั้ง หาก
ได้รับการผ่อนปรน  
สื่อที่น าเสนอ : กรมประชาสัมพันธ ์
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   -จุฬาราชมนตรี ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎี้ลฟิตร์ ส้าหรับมัสยิดที่มี
ความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนด และอยู่ในพ้ืนท่ีที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ โดยให้มัสยิดจัดเตรียมพื้นท่ีเปิดส้าหรับละหมาดอีฏิ้ลฟิตร์ ให้รีบปฏิบัติ
ศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ เมื่อเข้าเวลาและให้กระชับเวลาในการละหมาดและคุตบะห์ ไม่เกิน 20 นาที   
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ  
   -บีทีเอส และ เอ็มอาร์ที ขยายเวลาปิดเดินรถไฟฟ้าถึง 22.30 น. ด้านขสมก. ขยายเวลาเดินรถถึง 22.00 น. รถโดยสาร 1 คัน ยืนได้ไม่เกิน 10  คน  
ประเด็นที่มีผลกระทบ 
1.ไม่มีคนติดโควิด-19 รายใหม่ ไม่ได้แปลว่าเชื้อหมดไปจากสังคม 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน  
   -รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ย้้าว่า การที่ไม่มีเคสใหม่ไม่ได้แปลว่าเช้ือไวรัสหมดไปจากสังคม ถึงแม้จะ 0 
ติดต่อกันไป 14 วัน ไม่ได้แปลว่าสังคมจะปลอดไวรัส เพียงแต่อาจมีน้อยจนเราตรวจไม่พบในกลุ่มเสี่ยง ในขณะที่คนทั่วไปอาจมีการติดเช้ือโดยไม่มี
อาการใดๆ 20% หรือมีอาการน้อยเหมือนไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ 65% ซึ่งสองกลุ่มนี้จะไม่ได้ไปตรวจ จึงมีโอกาสที่แพร่เช้ือไปสู่คนอื่นๆ ได้ ควรบันทึกการ
เดินทางเพื่อว่าหากมีการระบาดเกิดขึ้นจะได้ทราบและไปรับการตรวจได้ทันท่วงที  
2.พยาบาลไทยในต่างประเทศเสียชีวิต  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน  
   -กลุ่มเฟซบุ๊ก "บ้านคนไทย ในอเมริกา " เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความ ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณสุภีร์ พยาบาลไทยในอเมริกา ที่
เสียชีวิตจากการช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19 
สถานการณ์ในต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, sanook, nationweekend, 
businesstoday, thebangkokinsight) newtv  
   -อังกฤษ เตรียมใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจหาเช้ือโควิด -19 หากฝึกส้าเร็จ สุนัข 1 ตัวสามารถดมกลิ่นหาเช้ือได้มากที่สุด ชม.ละ 250 คน นอกจากนี้ มี
ข้อมูลว่า 30% ของผู้ป่วยท่ีอาการทรุดหนักหลังติดเช้ือโควิด 19 เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด จนท้าให้อาการทรุดหนักต่อเนื่อง น้าไปสู่อาการหัวใจ
วาย 
    -ฝร่ังเศส บ.ซาโนฟ่ี ถูกรัฐบาลวิจารณ์อย่างหนัก กรณีเปิดเผยว่าจะให้สิทธิสหรัฐฯ เข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ก่อนชาติอื่น เนื่องจากให้ทุนสนับสนุนมาก
ที่สุด ต่อมากรรมการบริหารของบริษัทฯ ยืนยันว่า จะไม่มีชาติใดได้เปรียบกว่าในเรื่องวัคซีน 
    -สหรัฐฯ ก้าลังพัฒนาวัคซีนทดลองโควิด 19 ทั้งหมด 14 ตัว และตั้งเป้าหมายว่าจะมีวัคซีนท่ีพร้อมใช้ได้ภายในสิ้นปี 2563 นี ้
   -ไอร์แลนด์ เริ่มเปิดให้ธุรกิจกลับมาเดินหน้าได้ในวันจันทร์ที่ 18 พ.ค. นี้  
    -เดนมาร์ก เป็นประเทศแรกให้ยุโรปท่ีเปิดธุรกิจห้างร้าน  
    -นอร์เวย จ้ากัดการเดินทางไปจนถึง 20 ส.ค.  
    -สาธารณรัฐเช็ก จะคลายล็อคดาวน์วันท่ี 25 พ.ค.อนุญาตให้เปิดโรงแรม สระว่ายน้้า ธนาคาร  
    -จอร์เจีย เตรียมเลิกภาวะฉุกเฉิน 22 พ.ค. 
    -อิตาลี อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้วันที่ 3 มิ.ย.นี้ และไม่จ้าเป็นต้องกักตัว 14 วัน นอกจากนี้อนุญาตให้ ร้านอาหาร ผับ บาร์และร้านท้า
ผมเปิดบริการตามปกติวันท่ี 11 พ.ค.  
    -เบลเยี่ยม อนุญาตให้เปิดโรงเรียนได้ตามปกติ แต่ต้องจัดช้ันเรียนให้มีนักเรียนในห้องไม่เกิน 10 คน เปิดตลาดสดได้แต่ต้องตั้งร้านไม่เกิน 50 ร้าน  
เปิดร้านท้าผม เสริมสวยต้องใช้ระบบจองคิว ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่อนุญาตให้เปิด 8 มิ.ย. ยังคงงดกิจกรรมกีฬา และกิจกรรมทางวัฒนธรรมไปจนถึงสิ้น
เดือนมิ.ยนี้  
    -สหรัฐฯ เกือบทุกรัฐของสหรัฐ ได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการกักตัวอยู่บ้าน หรือล็อกดาวน์แล้ว และได้เริ่มอนุญาตให้ธุรกิจกลับมาเปิดด้าเนินการได้  
   -ค่ายผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจา ริมชายแดนบังกลาเทศ พบผู้ติดเชื้อโควิด 2 รายแรก ซึ่งมีผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาอยู่กันอย่างแออัดในค่ายนี้เกือบล้านคน 
   -อินเดีย ผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 85,940 ราย เสียชีวิต 2,752 ราย 
   -ญี่ปุ่น จะทดสอบแอนติบอดีครั้งใหญ่ เพื่อประเมินว่าโรคโควิด19 ระบาดกว้างเพียงใด โดยจะสุ่มเลือกตัวอย่างประมาณ 3,000 คน ในแต่ละพื้นที่ 
เพื่อขอตัวอย่างเลือด ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 16,300 ราย ผู้เสียชีวิต 713 ราย  
   -สถานการณ์ในอาเซียน มี 4 ประเทศท่ียอดผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว และ บรูไน โดยสิงคโปร์ติดเชื้อสูงสุด รองลงมาคือ อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และ มาเลเซีย  
  -สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ใน 213 ประเทศ ผู้ติดเช้ือสะสม 4,714,689 ราย ผู้เสียชีวิต 312,305 ราย และผู้ป่วยรักษาหาย 1,809,719 ราย 
โดย อันดับ 1 ประเทศสหรัฐฯ มีผู้ป่วยสะสมสูงสุด 1,484,579 ราย ผู้เสียชีวิตสูงสุด 88,523 ราย อันดับ 2 สเปน ผู้ป่วยสะสม 274,367 ราย เสียชีวิต 
27,459 ราย อันดับ 3 รัสเซีย ผู้ป่วยสะสม 272,043 ราย เสียชีวิต 2,537 ราย อันดับ 4 อังกฤษ ผู้ป่วยสะสม 236,711 ราย เสียชีวิต 33,998 ราย 
อันดับ 5 อิตาลี ผู้ป่วยสะสม 223,885 ราย เสียชีวิต 31,610 ราย อันดับ 6 บราซิล ผู้ป่วยสะสม 220,291 ราย เสียชีวิต 14,962 ราย อันดับ 7 ฝรั่งเศส 
ผู้ป่วยสะสม 179,506 ราย เสียชีวิต 27,529 ราย อันดับ 8 เยอรมนี ผู้ป่วยสะสม 175,699 ราย เสียชีวิต 8,001 ราย อันดับ 9 ตุรกี ผู้ป่วยสะสม 
146,457 ราย เสียชีวิต 4,055 ราย อันดับ 10 อิหร่าน ผู้ป่วยสะสม 118,392 ราย เสียชีวิต 6,937 ราย 
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บทความ  
สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ ทะลุคนทะลวงข่าว 
   -น้าเสนอประวัติ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และกล่าวถึงมาตรการต่อจากนี้ เดินหน้าตรวจเชื้อโควิด-19 เชิงรุก เน้นกลุ่ม
เสี่ยง 6 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์, ผู้ต้องขังแรกรับ, ผู้ต้องกักในศูนย์กักกันคนเข้าเมือง, คนขับหรือพนักงานประจ้ารถสาธารณะ กลุ่มแรงงาน/
แรงงานต่างด้าวท่ีอยู่รวมกัน และกลุ่มอาชีพเสี่ยงอ่ืนๆ เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง, เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์, ประชาชนส่วนหนึ่งที่อยู่ในจุดเสี่ยง รวมถึง
สถานท่ีเสี่ยง ประกอบด้วย ชุมชนแออัด, ศาสนสถาน, สถานีขนส่งผู้โดยสาร และสถานีรถไฟฟ้า  
สื่อที่น าเสนอ : แนวหนา้ คอลัมน์บ้านเกิดเมืองนอน 
  -เสนอว่า ขณะนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม คงมีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยอยู่ในบางพื้นที่ เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ จ.ภูเก็ต และอีกบางจังหวัดที่น้อยมาก ซึ่ง
ชัดเจนว่าประเทศไทยบรรลุความส้าเร็จในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด แสดงว่า สถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่เกือบทั่วประเทศหมดไปแล้ว แต่
ยังมีคนบางกลุ่มต้องการให้ยืดสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก 6-9 เดือนจนกว่าการแพร่ระบาดทั่วโลกจะจบ โดยไม่ค้านึงถึงความเสียหายในทุกด้าน ซึ่ง
หากสถานการณ์ฉุกเฉินหมดลง และผู้มีอ้านาจมีหน้าที่ต้องประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ไม่ได้ด้าเนินการ ผู้เสียหายสามารถฟ้องต่อศาลอาญา
คดีทุจริตและอาจเรียกค่าเสียหายได้ด้วย 
สื่อที่น าเสนอ : คอลัมน์ Health News 
   -เสนอผลการศึกษาของนักวิจัยที่สถาบันโรคเบาหวาน โรคทางเดินอาหาร และโรคไต แห่งชาติของสหรัฐ ซึ่งตีพิมพ์ลงในวารสาร PNAS ระบุว่า 
ละอองน้้าลายขนาดเล็กจากการพูดสามารถคงอยู่ในอากาศในพื้นที่ปิดได้นานกว่า  10 นาที ในผลงานของทีมนักวิจัยชุดเดียวกัน ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร
การแพทย์นิวอิงแลนด์ เมื่อเดือนเม.ย. เคยตั้งข้อสังเกตไว้แล้วว่า ยิ่งพูดค่อยลงก็ยิ่งท้าให้เกิดละอองน้้าลายน้อยลง หากสามารถยืนยันได้ว่าโรคโควิด 19 
สามารถแพร่ได้โดยการพูด จะถือเป็นข้อสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ต่อค้าแนะน้าของหลายๆ ประเทศ ที่ให้สวมหน้ากากอนามัย และช่วยอธิบายถึง
สาเหตุที่ไวรัสแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ ซุบซิบการบ้านนินทาการเมือง   
   -โพลของสถาบันพระปกเกล้าฯ พบว่า ประชาชนพอใจการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของรัฐบาล ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการสื่อสารที่
ชัดเจนของ ศบค. ผ่าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ล่าสุด รมว.สธ. เปิดช่ือ พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ที่ปรึกษา รมว.สธ. มาท้าหน้าที่รอง
โฆษก ศบค. หลังนายกฯ แต่งตั้งทางวาจาไปแล้ว  
สื่อที่น าเสนอ : ไทยโพสต์  
   -เสนอบทสัมภาษณ์ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ. กล่าวถึงการเปิดห้างสรรพสินค้า รวมถึงการคลายล็อก-เปิดเมือง 
ผ่อนปรนมาตรการต่างๆ มากขึ้น ว่า จ้านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแน่นอน แต่เราเลือกได้ว่าจะให้มาแบบไหน หากต่อไปพบผู้ป่วยใหม่ต่อวันไม่ถึงวันละ 50 ราย 
ถือว่าพอยอมรับได้ ประเทศไทยเราไมไ่ดม้ีมิติแค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียว แต่ยังมีมิติทางเศรษฐกิจด้วย สิ่งส้าคัญที่ต้องท้า คือ การเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
, การใส่หน้ากากอนามัย, การล้างมือบ่อยๆ, การไม่ไปรวมตัวกันในสถานที่ต่างๆ แบบหนาแน่น เรามีวิถีชีวิตใหม่ที่ดี ภายใต้หลักเข้าใจ มีความรู้ 
รอบคอบ พ่ึงตนเองให้ได้ มองไปข้างหน้าอีก 6 เดือนยังมีความเสี่ยงอยู่ ยังมีชาวต่างชาติที่ต่อไปอาจจะเข้ามา ต้องมี Quarantine ให้มีการแยกตัว 14 
วัน ส่วนการที่ตัวเลขผู้ติดเช้ือโควิดในไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง เกิดจากหลายปัจจัย เช่น การดูแลประชาชน รวมถึงมาตรการทางสาธารณสุขที่มีการท้า
เชิงรุก รวมถึงการท้าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  
การบรรจุขรก.สธ. 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ 
   -นพ.เจตน์  ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ต้าแหน่งที่  อ.ก.พ.กระทรวง
สาธารณสุข พิจารณา 38,105 อัตรา มาจาก 3 กลุ่มเดิม คือ กลุ่ม 1 จ้านวน 31,296 อัตรา กลุ่ม 2 จ้านวน 6,809 อัตรา ไม่รวมกลุ่ม 3 คือผู้ที่ยังไม่จบ
หรือจบปี 2563 จะทยอยบรรจุเป็น 3 ระยะ ตามมติครม. วันที่ 15 เม.ย. ระยะที่ 1 จ้านวน 25,051 อัตรา ภายในเดือนพ.ค. 2563 ระยะที่ 2 จ้านวน 
5,616 อัตรา ตั้งแต่เดือนส.ค. 2563 เป็นต้นไป ระยะที่ 3 จ้านวน 7,438 อัตรา ตั้งแต่เดือนพ.ย. 2563 เป็นต้นไป โดยระยะที่ 3 คือกลุ่มบุคลากรที่
ให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ปฏิบัติงานในรพ.สต. หรือสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ เหตุผลเกี่ยวข้อง
กับเรื่องเงินและจ้านวนตามมติครม. งบประมาณรองรับบุคคลากรสาธารณสุขในระยะ 1-2 ต้องใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจ้าปีและเงินนอก
งบประมาณของกระทรวงฯ มาตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทน เพื่อลดการเบิกจ่ายจากงบกลาง การเกลี่ยอัตราระหว่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จะ
ขึ้นกับคุณสมบัติและการสอบ โดยหลักการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการของก.พ.จะต้องมีการสอบแข่งขัน แต่ครั้งนี้ มติครม.ก้าหนดให้คัดเลือ ก
บุคคลากรเข้าบรรจุในต้าแหน่งท่ีปฏิบัติอยู่เดิม โดยให้บรรจุในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานท่ีมีวุฒิคัดเลือกก่อนกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องสอบแข่งขัน จึงเป็นอ้านาจ
ของก.พ.ที่จะไปพิจารณาเลขท่ีอัตราต้าแหน่งและตัวบุคคลที่ส่งไปจากอ.ก.พ.กระทรวง ว่าตรงกับวุฒิการศึกษาหรือไม่ และวิธีการได้มาของข้าราชการ
ใหม่ในครั้งนี้ด้วย คล้ายกับการคัดเลือกข้าราชการใหม่ของพยาบาล 3,000 คนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี 2554 
ข้อแนะน ารับประทานทุเรียน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, คมชัดลึก, มติชน, thaiquote, thebangkokinsight, newtv, mcot  
   -นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เตือนกินทุเรียน 4-6 เม็ด ได้รับพลังงานสูงเท่าข้าวมันไก่ 2 จาน หรืออาหาร 2 มื้อ ไม่ควรกินเกินวันละ 2 
เม็ด หากเป็นไปได้กินไม่เกิน 1 เม็ดเล็กต่อวัน และลดอาหารกลุ่มข้าวแป้ง ของหวาน คนที่มีโรคประจ้าตัว เช่น โรคไต โรคเบาหวาน โรคหัวใจและโรค
ความดันโลหิตสูง ควรระมัดระวังการกินทุเรียนมากกว่าคนทั่วไป ควรกินทุเรียนสลับกับการกินผลไม้หลากหลายชนิดในแต่ละวัน เช่น กินทุเรียนคู่กับ
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มังคุด ช่วยต้านความร้อนที่เกิดจากกินทุเรียนได้ และออกก้าลังกายเป็นประจ้าทุกวัน เพื่อช่วยเผาพลาญพลังงานส่วนเกินท่ีร่างกายได้รับ 
ข่าวปลอม 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, js100, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ 
   -ตามที่มีข่าวปรากฏตามสื่อเกี่ยวกับหม้อทอดไร้น้้ามันใช้ปรุงอาหารท้าให้ก่อมะเร็ง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะ เร็ง
แห่งชาติ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ 
  -จากกรณีที่มีการกล่าวว่า โรลออน มีสารอลูมิเนียมคลอไฮเดรทที่เป็นสารก่อมะเร็งเต้านมผสมอยู่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้ข้อมูลว่า จากการ
ตรวจสอบข้อมูลวิชาการ ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าการใช้โรลออนระงับกลิ่นกาย (Deodorant) และระงับเหง่ือ (Antiperspirant) ส่งผลให้เกิด
มะเร็งเต้านม 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
สื่อทีน่ าเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์  
   -พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผอ.รพ.ตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รพ.ตรัง ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับคณะกรรมการ EOC จังหวัดตรัง
และสื่อมวลชนกว่า 24 คน 
โรคอาหารเป็นพิษ  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก  
  -กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจ้าสัปดาห์ คาดว่า มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน
ขึ้นส่งผลให้เชื้อโรคสามารถเจริญเติบโตได้ดี ควรระมัดระวังในการรับประทาน โดยเฉพาะอาหารที่ปรุงไม่สุก รวมถึงอาหารที่บูดเสียง่าย เ ช่น 
อาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น ขอให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” ผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่าย
อุจจาระเหลวหรือเป็นน้้ามากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ร่วมกับอาการอื่นๆ เช่น ปวดศีรษะ คอแห้งกระหายน้้า และอาจมีไข้ได้ ในรายที่มีอาการถ่าย
อุจจาระมากๆ อาจมีภาวะช็อกหมดสติได้ การช่วยเหลือเบื้องต้น ควรให้จิบสารละลายเกลือแร่บ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้้า ถ้าอาการ
ไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ 
โรคพิษสุนัขบ้า  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก 
     -นพ.กิตติพันธุ์ ฉลอม แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ด้านระบาดวิทยา สสจ.เชียงใหม่ เตือนระวังโรคพิษสุนัขบ้า ช่วงที่ผ่านมาตรวจพบสุนัขท่ีมีอาการป่วย
และตรวจพบเช้ือพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว ทีมสอบสวนโรคทั้งจากสสจ.เชียงใหม่ ปศุสัตว์ และอปท. ร่วมกับผู้น้าชุมชน ลงพื้นที่
สอบสวนโรคเพื่อหาต้นตอและควบคุมโรค พบสุนัขมีอาการป่วยอีก 2 ตัว ในเขตพื้นท่ีเดียวกัน จึงส้ารวจและให้วัคซีนทั้งคนและสุนัข ในพื้นที่ที่มีพบการ
ระบาด 
พายุไซโคลน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก  
  -ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา หย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง มีแนวโน้มจะทวีก้าลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน 
และเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบน ส่งผลให้ช่วงวันที่ 17-20 พ.ค. 2563 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางพื้นที่ และคลื่นลมในทะเล
อันดามันมีก้าลังแรงขึ้น กทม.และปริมณฑล อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  

 
 


