
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ประเด็นที่มีผลกระทบ 
1.การน าคนไทยกลับจากต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์, (มติชน, ผู้จัดการ) 
    -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า วันที่ 26 เม.ย. จะมีคนไทยกลับจากออสเตรเลีย 207 คน เป็นนักเรียน นักศึกษา คนงาน นักท่องเที่ยว 
วันที่ 27 เม.ย. จากญี่ปุุน 35 คน เนเธอร์แลนด์ 25 คน และนิวซีแลนด์ 168 คน เป็นนักเรียน นักศึกษา อายุ 7 -19 ปี มาถึง 88 คน ทุกคนจะถูกน าตัว
เข้าสู่ State Quarantine โดยเด็ก 7 ปี จะมีแม่อยู่ดูแลตลอด 14 วัน  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, 
ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, innnews, tnn, ส านักข่าวไทย) 
    -นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมสถานที่ State Quarantine ที่โรงแรมรามาดา รัชดาฯ จากนั้นเดินทางไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรอรับคนไทยที่
เดินทางกลับจากออสเตรเลีย 207 คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา คนงาน นักท่องเที่ยวที่ตกค้าง ซึ่งเดินทางถึงไทยเวลา 16.20 น. พร้อมตรวจ
เยี่ยมการท างานของเจ้าหน้าที่ การคัดกรอง ระบบตรวจคนเข้าเมือง 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด แนวหน้า), เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, nationweekend, กรมประชาสัมพันธ์) 
    -โฆษก ก.กลาโหม เปิดเผยว่า วันที่ 26 - 30 เม.ย. 2563 จะมีคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ 1,071 คน จาก
ออสเตรเลีย 207 คน ญี่ปุุน 35 คน เนเธอร์แลนด์ 25 คน สเปน 42 คน อินเดีย 601 คน นิวซีแลนด์ 168 คน ในจ านวนนี้มีเด็กมากกว่า 50 คน ทั้งหมด
จะทยอยเดินทางกลับและต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง และเข้าพักในสถานที่ที่ก าหนด โดยการดูแลของสธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ 
ยังให้เหล่าทัพเรียกก าลังพลทางการแพทย์ที่อยู่นอกสายให้มาฝึกทักษะในการแพทย์  เพื่อปฏิบัติงานหมุนเวียนกับแพทย์ทหารที่ประจ าอยู่ในรพ.ต่างๆ 
ตามแนวชายแดนและศูนย์กักกันควบคุมโรค 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) 
    -นายสัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผอ.ท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้าจะมีผู้โดยสารชาวไทยเดินทางกลับผ่านสนามบินดอนเมือง 3 เที่ยวบิน 
เที่ยวบินแรก 200 คน วันที่ 28 เม.ย. มาจากกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เที่ยวบินที่ 2 วันที่ 29 เม.ย. มาจากนครมุมไบ ประเทศอินเดีย และวันที่ 30 
เม.ย. มาจากเมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย ทั้งนี้ สนามบินเริ่มมีความกังวล เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของดอนเมืองมีอุปกรณ์จ ากัด รวมทั้งผู้โดยสารคนไทยที่
เดินทางเข้ามาส่วนใหญ่แสดงเพียง fit to fly เท่านั้น ซึ่งไม่ได้ยืนยันว่าปลอดจากโรคโควิด รวมทั้งยังมีข้อมูลว่าบางคนมีการกินยาแก้ไข้ก่อนเดินทาง ซึ่งมี
ความเสี่ยงกับผู้ปฏิบัติงานอย่างมาก  
2.การเตรียมเปิดเมืองและการขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวหุ้น) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, ส านักข่าวอิศรา, kapook) 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. จัดท าข้อเสนอ การจัดการปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : การเปลี่ยนผ่านจากมาตรการกึ่งล็อกดาวน์ เข้าสู่
มาตรการสร้างเสถียรภาพ เพื่อเสนอต่อศบค. โดยเสนอ 8 มาตรการผ่อนปรนบางจังหวัดที่ไม่พบผู้ปุวยไม่ต่ ากว่า 2 สัปดาห์ เปิดสถานที่ -กิจกรรมตาม
ระดับความเสี่ยง ควบคู่กับการเพิ่มความเข้มข้นทางสาธารณสุข เริ่มต้น พ.ค. 2563 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์ 
    -นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีรมว.สธ.เสนอมาตรการคลายล็อกดาวน์บางพื้นที่ ว่า การคลายล็อกดาวน์จะดูสถานการณ์ทั้ง
ภาพรวมระดับประเทศและระดับพื้นที่ ความจ าเป็นของกิจกรรม และดูว่ามีมาตรการที่จะสร้างความปลอดภัยไม่ให้มีการแพร่ระบาดได้หรือไม่ เช่น ร้าน
ตัดผม จะต้องมีระบบระบายอากาศ ต้องนัดหมายให้บริการ ไม่ควรนั่งรอ อุปกรณ์ต้องท าความสะอาด ผ้าคลุม ผ้าขนหนูต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ต้องให้เวลาผู้ประกอบการต่าง ๆ ในการปรับตัวด้วย โดยให้อ านาจผู้ว่าฯ เป็นผู้พิจารณา ส่วนกลางจะใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินหากยังต่อเพื่อ
จัดการบางเรื่องที่อยู่เหนือกฎหมาย ซึ่งศบค.จะประชุมกันวันที่ 27 เม.ย.นี้ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 
   -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 2563 จึงอาจจะมีการปรับมาตรการหลัง
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วันที่ 1 พ.ค. กรมฯ ได้ท าแบบส ารวจเพื่อน าข้อมูลมาใช้ประกอบการเตรียมการและความพร้อมที่จะมีการประชุม ศบค. วันที่ 27 เม.ย.นี้ หาก ศบค. มี
ข้อสรุปและนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการอย่างไร จะน าข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังกล่าวมาออกแบบมาตรการให้สอดคล้องกับข้อสั่งการและเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงวิธีปฏิบัติของประชาชน โดยมาตรการจ ากัดการเดินทาง ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าให้งดการเดินทางเข้ามาของชาวต่างชาติ 
60.5% และควรจ ากัดการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติ 36.7% และประมาณ 46,000 คน เห็นด้วยว่าเมื่อเข้ามาแล้วจะต้องมีการคัดกรองและ 
กักตัวเป็นเวลา 14 วันต่อไป ส่วนมาตรการปิดสถานที่ต่างๆ พบว่า ร้านอาหารกระทบมากที่สุด สถานที่ที่เห็นว่าควรปิดต่อไป คือสนามพนัน สนามมวย 
สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน 
    -พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาฯ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวว่า การประชุมศบค. 27 เม.ย. นี้ ที่ประชุมจะน่ามีการเสนอต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน 
เนื่องจากที่ ศบค.บริหารจัดการแก้ไขปัญหาโควิด 19 ได้อย่างเบ็ดเสร็จและรวดเร็วเพราะมีกฎหมายฉบับนี้ ถ้าโควิดหยุดหรือผู้ปุวยเหลือน้อยลงถึงจะ
ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ , newtv, 
thestandard, innnews, mcot) 
    -คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อเสนอ 5 ข้อ เพื่อการเปิดเมืองอย่างปลอดภัย ดังนี้ 1.Reopening แบบมี
ข้อบังคับด้านสาธารณสุข ให้ธุรกิจที่สามารถจะเปิดให้บริการได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสาธารณสุข ที่รัฐบาลก าหนดอย่างเคร่งครัด 2.รัฐบาลต้อง
สนับสนุนให้ทุกจังหวัดที่จะเปิดเมืองมีความสามารถในการตรวจหาเชื้อผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการได้ทุกคน และน าตัวผู้ติดเชื้อมาแยกตัวเข้าระบบ
ดูแล รวมทั้งต้องมีการ X-Ray ตรวจพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ 3.รัฐบาลยังคงต้องเข้มงวดในการปูองกันผู้ติดเชื้อใหม่ไม่ให้เดินทางเข้าประเทศด้วยมาตรการ 
State Quarantine 14 วัน ต่อไป 4. รัฐบาลยังต้องสนับสนุนงบประมาณให้รพ.มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเพียงพอ 5.ประชาชนต้องปรับตัว
ให้เข้ากับ New Normal โดยให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากาก, Social Distancing, หมั่นล้างมือ และรัฐบาลต้องสนับสนุนให้ Work From Home 
หรือการเรียน On-Line ส่วนการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ขอให้นายกฯ ฟังข้อมูลจาก สธ. 
สื่อที่น าเสนอ :นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซตโ์พสต์ทูเดย ์
    -นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การจะคลายล็อคขึ้นอยู่กับการพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลทั้งด้านสาธารณสุขและ
ด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลจะคลายล็อคบางพื้นที่หรือบางกิจการ ต้องมั่นใจว่าเอาอยู่ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซตผ์ู้จัดการ, thaiPBS 
    -ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์  กิตยารักษ์ ผอ.สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 3 ส่วนหลักที่ให้ความส าคัญคือ การศึกษาและออกแบบ
พฤติกรรมของปัจเจกชนที่จะต้องปรับตัวในการอยู่ร่วมกับโควิด 19 ไปอีกสักระยะ การสร้างระบบคัดกรองตรวจสอบกันเองที่เข้มแข็งในระดับชุมชน ซึ่ง
จะช่วยลดภาระของรพ. และการมีระบบติดตามที่ทันสมัย ให้แต่ละคนรู้ความเสี่ยงของตัวเอง ถ้าด าเนินการใน 3 ส่วนนี้ได้ก็จะสามารถเปิดเมืองอย่าง
ปลอดภัยได ้
3.ผู้ป่วยโควิดปกปิดข้อมูล          
สื่อที่น าเสนอ :นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thaiPBS) 
    -เพจเฟซบุ๊ก คลินิกหมอก่อเดร์ กระดูกและข้อ โพสต์ข้อความว่า ตามที่ได้มีการแชร์ข้อมูลบนสื่อโซเชียลว่ามีผู้ปุวยติดเชื้อ โควิด 19 มาใช้บริการที่
คลินิกฯ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ผ่านมา คลินิกฯ ขอให้ผู้ใช้บริการในวันดังกล่าวรายงานตัว ณ รพ.ใกล้บ้านและกักตัวเอง 14 วัน ทั้งนี้ คลินิกฯ มีมาตรการ
การปูองกันโรคโควิด 19 ตามเกณฑ์มาตรฐานของสธ. และนพ.ก่อเดร์เป็นเพียงผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อซึ่งปกปิดข้อมูล โดยนพ.ก่อเดร์และพนักงานทุกคนจะต้อง
กักตัวเอง 14 วันเช่นกัน  
4.แรงงานต่างด้าวติดโควิด 42 ราย 
สื่อที่น าเสนอ: นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, innnews) 
    -ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดเผยว่า แม้ว่าจะพบชาวต่างชาติติดเชื้อพร้อมกัน 42 คน แต่ขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยเพราะทุกคนอยู่ในที่จ ากัด 
ภาพรวมของ จ.สงขลา ยอดผู้ปุวยสะสมยังคงที่ 44 คน ส่วนกลุ่มดาวะห์ 19 คนหายเป็นปกติกลับบ้านได้แล้ว และกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจาก
ประเทศมาเลเซียยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ด้าน นพ.สสจ.สงขลา ระบุ ผู้ติดเชื้อ 42 คนทุกคนอาการยังปกติ แต่ยังต้องเฝูาสังเกตอาการที่เหลือ 73 คนอย่าง
ใกล้ชิดต่อไป ขณะที่ รพ.สะเดา รายงานจ านวนผู้เข้ากักตัวทั้งกรณีที่เชื่อมโยงกับ ตม.ปุวยโควิด 19 และคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย
เพิ่มข้ึนเป็น 134 คน แยกเป็นด่านตรวจคนเข้าเมือง 89 คนและผู้เข้าข่ายเฝูาระวัง 45 คน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์มติชน 
   -จ.สงขลา สอบสวนโรคกรณีการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 42 คน ภายในศูนย์กักตัว เบื้องต้นพบเชื่อมโยงกับกรณีต ารวจตม.
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สงขลา ปฏิบัติหน้าที่ด่านพรมแดนสะเดา ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ท าให้ตม.อีก 5 นายและต ารวจภูธรติดเชื้อ 1 นาย รวม 7 นาย โดย
ต ารวจตม.ที่ติดเชื้อรายแรก จากการสอบสวนโรคพบว่าเกิดจากการคุมตัวแรงงานต่างด้าวรายหนึ่งส่งกลับประเทศหลังคดีสิ้นสุด และเพิ่งทราบใน
ภายหลังว่าแรงงานต่างด้าวคนดังกล่าวติดเชื้อ โดยก่อนหน้าที่จะถูกส่งกลับประเทศได้ถูกกักตัวรวมกับแรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อทั้งหมด 42 คน อย่างไรก็
ตาม ในทางการสอบสวนโรคซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมด าเนินการนั้นขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, thebangkokinsight 
    -ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เปิดเผยกรณีพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้อพยพ 42 คน ว่า 
ต้องชื่นชมที่สาธารณสุขท างานอย่างตรงไปตรงมา ท าให้คนไทยทราบสถานการณ์ที่แท้จริงในเวลาอันรวดเร็ว การที่ ศบค.ได้ข้อมูลและตัดสินใจเปิดเ ผย
เรื่องนี้ทันทีถือเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งประชาชนจ าเป็นต้องรับทราบว่าก าลังมีปัญหา และรัฐจ าเป็นต้องหาทางจัดการ และการที่นายอนุทินให้หลักการว่า ต้อง
รักษาทุกชีวิตตามมาตรฐานสาธารณสุขไทย ถือเป็นเรื่องน่ายกย่อง  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ 
    -ที่ริมแม่น้ าสุไหงโก-ลก แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย รองผบ.ชค.ปชด. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเข้ารับตัวผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 25 คน เป็น
แรงงานไทยท างานในมาเลเซีย  
5.การตรวจหาภูมิต้านทานผู้ติดเชื้อโควิด 19 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ไอเอ็นเอ็น,  
mcot, kapook, innnews, workpointnews, thaiPBS, js100, ส านักข่าวอิศรา) 
    -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันใช้วิธีการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่องค์การ
อนามัยโลกแนะน าและทุกประเทศใช้ ส่วนการตรวจ Rapid Test ต้องใช้เวลา 7 วันถึงแสดงผล จึงไม่ค่อยมีประโยชน์ในการวินิจฉัย และยังส่งผลต่อการ
รักษาช้า จึงไม่ใช่การตรวจหลักและการควบคุมโรค ขณะนี้มีห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมฯ แล้ว 124 แห่ง สามารถ
รายงานผลได้ภายใน 1 วัน ส่วนการขายชุดทดสอบแบบรวดเร็วในระบบออนไลน์และมีประชาชนบางคนไปซื้อมาตรวจเอง ไม่ควรท าเพราะเป็นเรื่องที่
ผิดกฎหมาย 
สื่อที่น าเสนอ: เว็บไซต ์thaiPBS 
    -ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า 
ไม่มีประโยชน์ในการตรวจหาภูมิต้านทานผู้ติดเชื้อ COVID-19 อาจมีความสับสนในการแปลผลบวก แม้แต่ WHO ยังชี้ว่าการตรวจพบภูมิต้านทานไม่ได้
เป็นเครื่องยืนยันว่าจะไม่กลับมาเป็นซ้ า 
6.ผลส ารวจปชช.ไม่ใส่หน้ากากอนามัย ร้อยละ 4 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทย
โพสต,์ ฐานเศรษฐกิจ, TNN, INN, thestandard, กรมประชาสัมพันธ์, สปริงนิวส์, nationtv., thebangkokinsight) 
    -นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงที่ประชาชนเริ่มผ่อนคลายจากจ านวนผู้ปุวยที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เริ่มมีการเดินทางพบปะกันมากขึ้น กรมฯ ได้ส ารวจพฤติกรรมการสวมหน้ากากปูองกันโรคของประชาชนครั้งล่าสุด พบร้อยละ 4 ไม่สวม
หน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการไข้และหวัด ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระท าเพราะเสี่ยงทั้งแพร่เชื้อไปให้ผู้อื่นและรับเชื้อเพิ่ม 
7.รายงานผู้ติดเชื้อ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์(เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, innnews) 
    -ภูเก็ต รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 4 ราย ในพื้นที่บ้านบางเทา รวมยอดสะสม 206 ราย หายกลับบ้านได้แล้ว 161 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต 
    -ยะลา พบผู้ปุวยรายใหม่เพิ่ม 2 ราย ปุวยสะสม 116 ราย และปิดหมู่บ้าน ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อสอบสวนโรค เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อ
จากการไปร่วมพิธีศาสนาที่ประเทศเพื่อนบ้าน มาร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน มีคนที่ต้องเฝูาระวัง 40 – 50 คน   
    -นครพนม ยังไม่มีผู้ปุวยเพิ่ม ผู้ปุวยรายแรกหายปุวยไดบ้้านแล้ว ส่วนสาวพริตตี้หายแล้วเตรียมกลับบ้านเช่นกัน 
มาตรการด าเนินงาน สธ.  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, 
กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไอเอ็นเอ็น, mcot, kapooknewstv, thebangkokinsight, innnews, workpointnews, thaiPBS, js100, ส านัก
ข่าวอิศรา) 
    -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้การตรวจค้นหาผู้ปุวย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ผู้ที่มีอาการสงสั ย ยัง
ตรวจโดยสถานพยาบาล โดยวิธี RT-PCR 2.การค้นหาผู้ปุวยเชิงรุก ลงตรวจในชุมชน เพื่อสอบสวนโรคหาผู้ปุวยที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อน ามาวินิจฉัยและ
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ควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 3.การเฝูาระวังกลุ่มเสี่ยง เช่น สถานที่แออัด กลุ่มขับรถสาธารณะ และจะมีการก าหนดสถานที่อาชีพที่เป็นก ลุ่มเสี่ยง
ต่อไป ทั้งนี้ การลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกจ านวนมาก คือ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่สมุทรสาคร โดยสธ.จะ
ระบุกลุ่มและพื้นที่เสี่ยง เพื่อลงพื้นที่ตรวจในเชิงรุกต่อไป ส าหรับความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 จุฬาฯ ได้มีการทดสอบในสัตว์ และได้ส่ง
ตัวอย่างเลือดของสัตว์มาให้กรมฯ ตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน คาดว่าจะทราบผลในสัปดาห์หน้า หากภูมิคุ้มกันขึ้นจะน าไปสู่กระบวนการทดสอบในคน
ต่อไป อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 พบว่ามีการกลายพันธุ์ตลอดเวลา แต่ค่อนข้างช้ากว่าไข้หวัด
ใหญ่ ยังไม่มีนัยยะส าคัญว่าการกลายพันธุ์ท าให้เชื้อรุนแรงขึ้นและติดง่ายขึ้น  
    ด้าน ดร.พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการแบ่งเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น3 สายพันธุ์ คือ S, G 
และ V โดยมีความแตกต่างกันเพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น ซึ่งยังไม่แสดงผลว่ามีการก่อโรคที่แตกต่างกัน ส่วนประเทศไทยสายพันธุ์ที่พบหลักๆ คือ S จะ
ถอดรหัสพันธุกรรมเพิ่มจนครบ 100ราย เพื่อดูการกระจายตัวและดูสายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปต่อ โดยอนาคตจะร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์  ศิริราช
พยาบาล และสภากาชาดไทย 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, เดลนิิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, workpointnews) 
    -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. เป็นประธานประชุมการด าเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรเอกชนไม่แสวงหาก าไรที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ต.
บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่อาสาจาก 24 มูลนิธิทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุน สพฉ. ปฏิบัติการในสถานการณ์โควิด 19 ท าให้มี
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ดังนั้นจึงให้ สพฉ.ตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษเพื่อตอบโต้โควิด 63 ทีมทั่วประเทศ รวมทั้งจัดอุปกรณ์ปูองกันขณะปฏิบัติหน้าที่ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด 
    -นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ผู้ปุวยโควิด 19 อายุมากที่สุดในไทย คือ 97 ปี ที่ จ.ภูเก็ต ขณะนี้รักษาหายกลับบ้านได้
แล้ว โดยรายนี้ถึงแม้เป็นผู้สูงอายุแต่ไม่ได้มีความรุนแรงมาก อาจเพราะได้รับเชื้อน้อยและมีการดูแลรักษาอย่างดี 
    -ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Nattapon Chueasaman โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า ยายวัย 97 ปี จากบางเทา หายจากโควิด 19 แพทย์ให้กลับบ้านแล้ว 
อาจจะเป็นผู้ปุวยที่อายุมากที่สุดในไทย โควิด 19 ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ถ้าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกฎต่างๆ โรคนี้เป็นแล้วรักษาหายและปูองกัน
ได้ ต้องขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ของไทยเราเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด 
    -นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กองวิศวกรรมการแพทย์ และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ บริษัท 
มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จ ากัด จัดโครงการตรวจวัดเครื่องมือสนับสนุนประจ าจุดคัดกรองโรคโควิด 19 น ารถเคลื่อนที่สอบเทียบเครื่องมือ
วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก เริ่มด าเนินการ 9 หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข และจะขยายทีมลงพื้นที่ 2 ทีม ออกให้บริการแก่หน่วยงานราชการและ
สถานพยาบาลของรัฐในกทม.ฟรี หน่วยงานที่ติดต่อ กองวิศวกรรมการแพทย์ 0-2419 -5680-91 ต่อ 1219 และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 0-
2149-5614 ต่อ 101 
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ ก็อซซิปการเมือง, เว็บไซต ์(JS100, สยามรัฐ) 
   -กรมอนามัย จัดท าปูายสื่อการเฝูาระวังการแพร่ระบาดกระจายเชื้อโรคโควิด 19 แนะ 3 เสี่ยง 3 เลี่ยง 4 ต้อง การปูองกันโรค COVID-19 ในวัด ส่ง
มอบให้วัดในพื้นที่กทม. 454 แห่ง 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ผจก.ออนไลน์, เส้นทางเศรษฐี, ข่าวสด   
   -กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนการออกหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด 19 ของสถานพยาบาลเอกชน ต้องให้บริการในที่พัก หรือสถานที่กักกัน 
ห้ามตั้งจุดบริการในพื้นที่สาธารณะ เช่น หน้าห้างสรรพสินค้า หรือปั๊มน้ ามัน ฯลฯ ซึ่งมีประชาชนสัญจรอย่างพลุกพล่าน ท าให้เกิดความเสี่ ยงการ
แพร่กระจายของเชื้อ และหากผู้ปุวยโรคโควิด 19 เดินทางออกมารับบริการอาจจะเกิดการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเดินทางได้ หากตรวจพบจะ
เอาผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ โดยผู้ด าเนินการสถานพยาบาลจะมีความผิดในฐานไม่ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของตน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต ์thebangkokinsight 
    -สธ.จัดท าคลิปความยาวเกือบ 5 นาที "ไม่ตีตราผู้ปุวยโควิด" น าผู้หายปุวยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มาเปิดใจ เพื่อให้สังคมเข้าใจและยอมรับใน
ตัวผู้ที่หายจากอาการปุวยแล้วมากขึ้น 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซตแ์นวหน้า  
    -นพ.สสจ.กระบี่ ตรวจติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาทางการแพทย์ รพ.กระบี่ ซึ่ง อบจ.กระบี่ จัดงบโครงการปูองกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 4 ล้าน 9 แสนบาท และรพ.กระบี่ สมทบ 1 แสนบาท ก่อสร้างและปรับปรุง 3 ห้อง 
พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจ เปิดใช้งานวันที่ 27 เม.ย. นี ้สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 รู้ผลภายใน 1 ชั่วโมง 45 นาที วันละ 10 ราย 
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มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ข่าวหุ้น, สยามรัฐ) เว็บไซต์(มติชน, ข่าวสด, 
เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ไอเอ็นเอ็น , ประชาไท, thaipbs, one31, 
newsrv, js100, tnnthailand, thestandard, mcot, nationtv, efinancethai, moneybangking, hoonsmart, workpointnews, 
bangkokinsight, springnews, kapook, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก) 
    -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 มีผู้ปุวยที่หายเพิ่ม 47 คน รวมผู้ปุวยหาย 2,594 คน พบผู้ปุวยรายใหม่ 15 คน 
ติดเชื้อสะสม 2,922 คน ใน 68 จังหวัด และยังคงรักษาในรพ. 277 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิต 51 คน ขณะที่ศูนย์กักคนเข้าเมืองด่านสะเดา
ไม่มีรายงานผู้ปุวยเพิ่ม กลุ่มระบาดวิทยาเข้าไปสอบสวนโรคดูแลผู้ปุวยทั้ง 42 คนที่เป็นคนต่างด้าวเป็นอย่างดีตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้
ที่ไม่แสดงอาการ กับผู้ที่มีอาการคงที่ ทั้งนี้แม้ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ลดลง ก็ต้องปรับตัวในการใช้ชีวิต เพราะโควิด 19 จะยังมีการแพร่ระบาดอีกนาน จนกว่า
จะมีวัคซีนอย่างน้อยปีหน้า 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์(เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า) 
    -นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ก าชับส.ส.ของพรรคลงพื้นที่ให้ความรู้และบริการประชาชนในงานที่จ าเป็น เพื่อให้ประชาชนปฏิ บัติ
ตนให้ถูกต้อง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดสถิติผู้ติดเชื้อของประเทศให้เร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโด ยเร็ว ขณะที่การ
ขับเคลื่อนงานในหลายกระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยดูแลจะสอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกันเพื่อเร่งคลี่คลายวิกฤตในประเทศ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(มติชน, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, newtv.) 
    -นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด ก.มหาดไทย สั่งการไปยังผู้ว่าฯ ประสานส านักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัด ให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัย
และคนตกงานที่มาจากจังหวัดอื่น โดยจัดอาหารให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต พร้อมทั้งด าเนินการตามมาตรการคัดกรองโรค หากพบสงสัยเป็นผู้ปุ วย
เข้าเกณฑ์เฝูาระวัง ให้ด าเนินการตามแนวทางของสธ. รวมทั้งหาแนวทางช่วยเหลือคนตกงานกลับภูมิล าเนา โดยส ารวจข้อมูลและปัญหาความต้องการ
ของคนเร่ร่อนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขต่อไป 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน ) 
    -ก.แรงงาน ออก 10 มาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ดังนี้ 1.การชะลอการอนุมัติน าเข้าแรงงานต่างด้าว 
ตั้งแต่ 23 มี.ค.เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 2.การผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและท างานได้ต่อไป
จนถึง 30 พ.ย. 2563 3.ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปูองกันน าร่องใน จ.สมุทรสาคร 4.ส ารวจตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ 
ให้สามารถท างานได้โดยไม่ให้มีการติดเชื้อ 5.แจ้งมาตรการให้นายจ้างในสถานประกอบการมีการคัดกรองลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและเฝูาระวังการแพร่
ระบาด 6.ตรวจสอบคัดกรองและเฝูาระวังแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า -ออกเรือประมง (PIPO) 7.การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับโรคในสถานประกอบการ 8.การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ปุวยเป็นโรคโควิด 10.ลดหย่อนอัตราเงิน สมทบและขยายก าหนดเวลา 
ยื่นแบบอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Think Out 
   -สพธอ. ร่วมกับ อย. ให้ความรู้ประชาชนในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 สังเกตเจล –สเปรย์แอลกอฮอล์ ดังนี้ 1.ต้องรู้ประเภทของ
แอลกอฮอล์ 2.ต้องสังเกตฉลากภาษาไทย มีเลขจดแจ้งของ อย. ตรวจสอบที่ www.fda.moph.go.th หัวข้อ "ตรวจสอบผลิตภัณฑ์" 3.เมื่อสั่งซื้อมาแล้ว
และพบปัญหา ติดต่อขอค าปรึกษาและร้องเรียนได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC หรือ 1212 Online Complaint Center ของ 
ETDA ตลอด 24 ชม. อีเมล 1212@mdes.go.th หรือเวบ็ไซต์ www.1212occ.com หรือท่ีสายด่วนอย. 1556 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์(ส านักข่าวอิศรา, thebangkokinsight) 
    -ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 1 พ.ค. จะมีสายการบินเปิดบริการเส้นทางในประเทศ 2 สายการบิน คือ ไทยแอร์
เอเชีย และไทยไลอ้อนแอร์ ส่วนสายการบินระหว่างประเทศ ขณะนี้ยังไม่มีสายการบินใดแจ้งท าการบินเพราะรัฐบาลใช้พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ห้ามเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศเข้าไทยถึงวันที่ 30 เม.ย.นี้  หาก ศบค.ประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ กพท.จะขยายเวลาห้ามอากาศยานขนส่ง
ผู้โดยสารบินเข้ามาประเทศไทยออกไปเช่นกัน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซตข์่าวสด 
    -กพท. ส่งจดหมายตักเตือนสายการบินนกแอร์ หลังชาวเน็ตแชร์ภาพไม่มมีาตรการเว้นระยะห่าง ปล่อยผู้โดยสารเบียดขึ้นเครื่อง เมื่อวันที่ 25 เม.ย.  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
    -นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีนายทุนจากสหรัฐและยุโรปยึดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยในเอเชียแล้ว
หลายแห่งเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยให้ประเทศตัวเอง ส่งผลกระทบต่อโรงงานผลิตหน้ากากฯ ในไทย เพราะวัตถุดิบที่ส าคัญอย่างแผ่นกั้นหายากและมี
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ราคาสูงจากเฉลี่ย กก.ละ 80-100 บาท เป็น กก.ละ 1,700-2,000 บาท และมีรายงานว่าแค่เฉพาะแผ่นกั้นมีต้นทุน 2-2.50 บาทต่อหน้ากาก 1 ชิ้น 
รัฐบาลจึงต้องซื้อจากโรงงานราคา 4.28 บาทต่อชิ้น ขณะนี้โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยของไทยมีวัตถุดิบเหลือใช้ผลิตได้ถึงเดือน พ.ค.นี้  
สื่อที่น าเสนอ : กรมประชาสัมพันธ ์
    -จังหวัดอุทัยธานี มอบใบประกาศขอบคุณให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ให้ความร่วมมือกักตัวอยู่บ้านจนครบ 14 วัน ตามมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, ส านักข่าวไทย 
    -ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีมอบเงิน 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเป็นขวัญก าลังใจให้ครอบครัวนายบุญส่งมะนาวหวาน อสม.
ผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนช่วงโรคระบาดโควิด 19 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน 
    -จ.นนทบุรี เตรียมคืนรพ.บางบัวทอง 2 หลังจากปรับเป็นรพ.เฉพาะด้านโรคโควิด 19 ตั้งแต่ 17 มี.ค. มีผู้ปุวยได้รับการดูแลรักษาทั้งหมด 40 ราย ไม่
มีผู้เสียชีวิต โดยรายสุดท้ายกลับบ้านเมื่อ 18 เม.ย. โดยก่อนกลับมาเปิดด าเนินการปกติ รพ.ได้ท าความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน รวมถึงการ Big 
Cleaning สิ่งแวดล้อมรอบรพ. ส่วนแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ปุวยได้รับการตรวจหาโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ทั้ง 39 ราย ผลไม่พบ
เชื้อ 100% 
สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย,์ ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ประชาไท) 
    -ส านักวิจัยซูเปอร์โพล ส ารวจความเห็นประชาชนเรื่องบิ๊กเนมคนส าคัญ ชื่อเด่นโดนใจในรัฐบาล ที่แก้ไขโควิด  19 ได้ดี อันดับแรก พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกฯ ร้อยละ 35.7 รองลงมาคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ร้อยละ 29.5 ส่วนบิ๊กเนมมหาเศรษฐีคนส าคัญ ชื่อเด่น
โดนใจช่วยเหลือประชาชน อันดับแรก นายธนินท์ เจียรวนนท์ กลุ่มซีพี บิ๊กเนม รพ.ชื่อเด่นโดนใจ ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ได้แก่ อันดับแรก สถาบัน
บ าราศนราดูร ร้อยละ 58.6 อันดับ 2 รพ.ราชวิถี ร้อยละ 52.9 อันดับ 3 รพ.รามาธิบดี ร้อยละ 51.4 อันดับ 4 รพ.ศิริราช ร้อยละ 47.1 และอันดับ 5 
รพ.จุฬาลงกรณ์ ร้อยละ 43.3 ส่วนสิ่งที่ท าให้ประเทศไทยแก้ปัญหาโควิด 19 ได้ดี ร้อยละ 78.6 ระบุ แพทย์ พยาบาล อสม. เก่ง เสียสละ รองลงมา ร้อย
ละ 65.7 ระบุ มาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ร้อยละ 59.5 ระบุ คนไทยตระหนักปัญหาร่วมกัน ร้อยละ 58.6 ระบุ คนไทยระดับกลางถึงล่า งดูแล
ช่วยเหลือกันเอง และร้อยละ 56.1 ระบุ เพราะทุกคนกลัวตาย  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ประชาไท 
    -สวนดุสิตโพล ส ารวจคนไทย1,479 คนทางออนไลน์ ห่วงในเรื่องใดมากที่สุด จากมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ อันดับ 1 เศรษฐกิจไทยใน
ภาพรวม 93.48% อันดับ 2 การท างานของบุคลากรทางการแพทย์ 89.91% อันดับ 3 ห่วงพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ลูกหลาน 87.29% อันดับ 4 ห่วงกลัวติด
โควิด 19 86.36% อันดับ 5 การช่วยเหลือของภาครัฐ 85.99% อันดับ 6 รายจ่าย 83.94% อันดับ 7 สุขภาพของตนเอง 82.00% อันดับ 8 รายได้ 
81.51% อันดับ 9 การเมืองในภาพรวม 81.36% อันดับ 10 โรคภัยไข้เจ็บ ยารักษาโรค 78.77% อันดับ 11 หนี้สิน 76.91% อันดับ 12 ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 74.19% อันดับ 13 การเดินทาง 72.36% อันดับ 14 อาหารการกิน 71.50% อันดับ 15 ห่วงเรื่องงาน/กลัวตกงาน 69.27% 
สื่อที่น าเสนอ : thaiPBS 
    -นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์เตือนกรณีศึกษาการแพร่กระจายของ COVID-19 ในร้านอาหาร
ติดแอร์ที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน ชี้อากาศถ่ายเทไม่ดี ปัจจัยเสี่ยงส าคัญในการแพร่กระจายเชื้อ แนะร้านอาหารควรเพิ่มระยะห่างระหว่างโต๊ะ 2 เมตร 
ปรับปรุงระบบระบายอากาศ เลี่ยงเปิดแอร์ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน 
    -นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการและผอ.ส านักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ ส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เห็นควรใช้ พ.ร.บ.ควบคุม
โรคติดต่อ แทนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะมีประสิทธิภาพและผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความส าเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดในเฟสแรกของ
ไทยเป็นผลจากความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการท างานสาธารณสุข ความร่วมมือและความระมัดระวังตัวเอง ขอเสนอเพิ่มงบ ก.
สาธารณสุขไม่ต่ ากว่า 250,000-300,000 ล้านบาท เพื่อด าเนินการ 1.สุ่มตรวจการติดเชื้อให้กับประชาชนฟรี โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูง 2.ให้ใช้มาตรการ
ติดตามผู้ติดเชื้อและผู้มีความเสี่ยง 3.ยกระดับคุณภาพรพ.ในต่างจังหวัดให้เป็นรพศ.เพิ่มอีกอย่างน้อย 30 แห่งทั่วประเทศ 4.ยกระดับคุณภาพรพ.หรือ
สร้างรพ.ใหม่แบบสถาบันบ าราศนราดูร ในภูมิภาคอีกไม่ต่ ากว่า 8 แห่ง 5.จัดสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและการกักตัวในทุกจังหวัด 6.สนับสนุนการผ่อน
คลายกฎระเบียบและการลดหย่อนภาษีให้กับการลงทุนขยายบริการรพ.เอกชนในการปูองกันและรักษาโรคและโรคระบาด 7.ลงทุนเพิ่มเตียงต่อ
ประชากร 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 
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   -นักธุรกิจชายชาวฝรั่งเศส อายุ 61 ปี ผู้ปุวยโรคโควิด 19 เข้ารักษาที่รพ.กรุงเทพสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จนหายปุวย ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ท าให้
หายปุวยเร็วกว่าที่คิดไว้ โดยเฉพาะแผนกไอซียู ขอบคุณในความกล้าหาญเพราะเป็นโรคที่อันตราย ด้าน พญ.ธัญญ์ นาควิบูลย์วงศ์ อายุรแพทย์โรคติด
เชื้อ รพ.กรุงเทพสมุย ระบุ ผู้ปุวยเดินทางมาจากฟิลิปปินส์ ติดเชื้อโควิด 19 มารักษาที่รพ. 18 วัน ช่วงที่คนไข้อาการรุนแรงได้ขอยาฟาวิพิราเวียร์จาก
รพ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งคนไข้ได้รับยาในเวลาที่รวดเร็ว 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต ์TNN 
    -โลกออนไลน์ แชร์คลิปเชฟสาวไทยในฝรั่งเศสเล่าประสบการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ของตนเองและวิธีรักษา ระบุอาการไม่หนักแพทย์ให้รักษาตัวอยู่
ที่บ้าน โดยกินยาลดไข้เมื่อมีอาการ มีผู้รับชม 6.9 แสนครั้ง และยอดแชร์ 4.3 พันครั้ง 
สื่อที่น าเสนอ: เว็บไซต ์thaiPBS, ช่อง 3 
   -บริษัทเอกชน น าร่องติดตั้งตู้หยอดเหรียญหน้ากากอนามัยอัตโนมัติ บริเวณตลาดสดเสริมสุข ชุมชนวโรชา หมู่ที่ 2 ต.บางเพรียง อ. บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 
โดยหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 10 ชิ้น 100 บาท ด้านพาณิชย์ตรวจสอบแล้วมีคุณภาพ  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ส านักข่าวไทย 
    -ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยกรณีรายการทีวีช่วงคุยข่าวช่องหนึ่ง อ้างว่ามีงานวิจัยจากฝรั่งเศสว่า
นิโคตินจากการสูบบุหรี่ช่วยปูองกันโควิด 19 มูลนิธิฯ ได้ตรวจสอบพบว่าหน่วยงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการณ์ ยังไม่มีหลักฐาน
ว่าการสูบบุหรี่ปูองกันการติดเชื้อโควิด 19 ได้ 
สถานการณ์ในต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าว
แปซิฟิก, ไทยโพสต์, mcot, thaiPBS, businesstoday) 
    -องค์การอนามัยโลก เตือนว่า ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่าผู้ที่หายปุวยจากโรคโควิด 19 มีสารภูมิคุ้มกันที่จะท าให้ไม่ติดเชื้อซ้ าอีก หลังหลายประเทศ
เตรียมยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ และมีแนวโน้มไม่สนใจค าแนะน าด้านสาธารณสุข เพราะคิดว่าตัวเองไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและคนอื่นๆ แล้ว 
    -ศูนย์ควบคุมและปูองกันโรคจีน เปิดเผยว่า วัคซีน COVID-19 ตัวแรก จะพร้อมใช้ในกรณีฉุกเฉินอย่างเร็วที่สุดในเดือน ก.ย.นี้ 
    -กลุ่มประเทศ G 20 ซึ่งมีซาอุดีอาระเบียเป็นประธาน ประกาศเป็นตัวกลางในการรวมเงินงบประมาณ 8,000 ล้านดอลลาร์ ส าหรับให้ความช่วยเหลือประเทศ
ต่างๆ ได้เข้าถึงเงินทุนส าหรับเครื่องมือสุขภาพที่จ าเป็นในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
    -เกาหลีเหนือ องค์การอนามัยโลกรายงานว่ายังไม่มีผู้ปุวยยืนยันติดเชื้อโควิด 19 ในเกาหลีเหนือ นับตั้งแต่ต้นปีนี้ตรวจคัดกรองประชาชนไปแล้ว
มากกว่า 700 คน 
    -สิงคโปร์ พบผู้ปุวยเพิ่มอีก 931 ราย แปลงอาคารจัดงานเป็นที่รักษาผู้ปุวย 
    -กัมพูชา ก าชับเพิ่มความใส่ใจเป็น 2 เท่า แม้ไม่พบผู้ปุวยเป็นเวลา 2 สัปดาห์ติดต่อกัน 
    -อังกฤษ ส่งทีมเคลื่อนที่ตรวจโควิด 19 หวังท าให้ได้ 100,000 ตัวอย่างต่อวัน 
    -อินเดีย เผยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,990 รายในวันเดียว ยอดรวม 26,496 ราย 
    -จีน จ านวนผู้เสียชีวิตคงที่อย่างน้อย 4,632 คน มานานเกือบ 2 สัปดาห์แล้ว ขณะที่เมืองอู่ฮั่นรายงานว่าผู้ปุวยทุกคนออกจากรพ.แล้ว นอกจากนี้ ยัง
ยึดหน้ากากอนามัยคุณภาพต่ าได้แล้วมากกว่า 89 ล้านชิ้น หลังโดนหลายประเทศร้องเรียนว่าหน้ากากอนามัยและชุดปูองกันเชื้อที่ส่งออกไปไม่ได้
มาตรฐาน  
    -ออสเตรเลีย เริ่มใช้แอปฯ ส าหรับเตือนประชาชนให้รู้ตัวว่าก าลังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยเมืองต่าง ๆ ในออสเตรเลียเริ่มผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์ และการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้ว 
    -ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลก 203,299 ราย ผู้ติดเชื้อ 2,921,571 ราย ใน 210 ประเทศและเขตปกครองต่างๆ ทั่วโลก มี 5 ประเทศที่มีรายงานผู้เสียชีวิต
มากกว่า 20,000 ราย โดยสหรัฐฯ มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 54,124 ราย อิตาลี 26,384 ราย สเปน 22,902 ราย ฝรั่งเศส 22,614 ราย และอังกฤษ 20,319 
ราย ส่วน 7 ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่าแสนราย สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 956,540 ราย สเปน 223,759 ราย อิตาลี 195,351 ราย ฝรั่งเศส 
161,488 ราย เยอรมนี 156,418 ราย อังกฤษ 148,377 ราย และตุรกี 107,773 ราย ผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาหายแล้ว 837,051 ราย 
บทความ 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์บุคคลในข่าว 
   -แอนดรูว์ คูโอโม ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ค ที่เคยเสนอให้ฟูองร้องเอาผิดรัฐบาลจีนฐานเป็นต้นตอการระบาด อ้างผลการวิจัยการแพร่ระบาดของโควิด 19 
ว่าเป็นเชื้อที่มาจากยุโรป ไม่ใช่ประเทศจีน  
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1 
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  -ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ นักวิจัยโครงการสนับสนุนข้อมูลวิจัยเชิงลึกด้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สนง.คกก.
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้การพัฒนาวัคซีนโควิด 19 เริ่มมีข่าวดี โดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐฯ ได้ทดลองกับ
คนในเดือน มี.ค. และกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจีน เริ่มทดลองวัคซีนขั้นที่ 2 กับอาสาสมัครเช่นกัน คณะนักวิทยาศาสตร์ ม.ออกซ์ฟอร์ด มีรายงาน
ผลิตวัคซีน 1 ล้านโดส ปลายปี 2563 ผลการทดลองระยะ 1 และระยะ 2 น่าจะเสร็จในช่วงต้นปี 2564 และน่าจะทดลองระยะ 3 คือ การฉีดให้
ประชาชนทั่วไป ใช้เวลาอย่างต่ า 6-9 เดือนจะรู้ผล ก่อนแจกจ่ายให้กับคนในหลายประเทศต่อไป ทั้งนี้ มีข้อสงสัยว่า ผู้ติดเชื้อรักษาจนไม่มีอาการและ
ตรวจไม่พบเชื้อ กลับติดเชื้อใหม่มีสาเหตุจากเชื้อโควิด  19 ออกจากร่างกายไม่หมด เพราะหลบอาศัยในเซลล์จุดลึก ท าให้ 
ไม่สามารถตรวจพบได้ โดยงานวิจัยหลายสถาบัน พบว่าเชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่ในร่างกายได้นาน 1 เดือน ส าหรับยารักษาเฉพาะโควิด 19 ทางการแพทย์
ใช้ประโยชน์จากยารักษาโรคอื่น เช่น ยารักษาโรคมาลาเรีย ยาต้านไวรัสเอชไอวี แต่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกน าผลการใช้ยารักษาหลายรูปแบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ตลอด คาดว่าไม่น่าเกิน 3-6 เดือน น่าจะมีแนวทางรักษาโควิด 19 ชัดเจน ฉะนั้น เมื่อวัคซีนอยู่ในขั้นทดลอง และไม่มียารักษา
โดยตรง ต้อง Social Distancing ไปก่อน 
สื่อที่น าเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ 
   -กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา อยู่ที่นายกฯ ในฐานะผอ.ศบค.ต้องตัดสินใจว่าจะต่อหรือผ่อนปรนอ านาจพิเศษ-
เคอร์ฟิว ขณะนี้ชุดข้อมูลการคลายล็อก-กึ่งล็อกดาวน์ถูกส่งถึงนายกฯ 3 ชุด ชุดที่ 1 ของทีมที่ปรึกษารมว.สธ. ที่มี นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีต รมช.สธ. 
เป็นคนน าท าแผนเปิดเมือง 3 เฟส เฟสที่ 1 วันที่ 1 พ.ค. เฟสที่ 2 วันที่ 15 พ.ค. และเฟสที่ 3 วันที่ 1 มิ.ย. โดยเปิดกิจการ-สถานที่ในพื้นที่สีเขียวก่อน 
รวมถึงเปิดกิจการสีเขียวในพื้นที่สีเหลือง-สีแดง เช่น ร้านตัดผม-เสริมสวย ตลาดและร้านอาหาร ชุดที่ 2 ของคณะที่ปรึกษาภาคเอกชน-ธุรกิจ ที่มี นาย
ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจฯ ตามข้อเสนอรีสตาร์ตธุรกิจ ในวันที่ 1 พ.ค. 2563  ชุดที่ 3 ของทีมความมั่นคง ที่มี สมช. เป็นแม่
งาน ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่นายกฯ ให้ความส าคัญมากที่สุด จากเดิมท่ีใช้ข้อมูลสาธารณสุขเป็นหลัก 
สื่อที่น าเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ 
   -นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง ระบบบริการทางการแพทย์แบบใหม่ (New Normal Medical Service) เป็นการรักษา
ออนไลน์ผ่านระบบ VDO Call และส่งยาทางไปรษณีย์ ผ่านแนวคิดยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง ลดความแออัด ให้ผู้ปุวยเข้าถึงการรักษาในสถานการณ์โควิด 
19 ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปุวยและญาติ โดยต้องเป็นผู้ปุวยเก่าที่ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าสามารถรับบริการได้ ผู้ปุวยต้องสมัครใจรับบริการผ่าน VDO 
Call และรับยาทางไปรษณีย์  และผู้ปุวยหรือญาติสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้  ซึ่งสามารถลดความแออัดในรพ.ได้
กว่า 30% ผู้ปุวยทีส่นใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ เซ็นยินยอมเข้ารับการรักษา รอแจ้งวันนัด โดยระบบรองรับสิทธิการรักษาทุกสิทธิ ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายและค่ายาเพิ่มเติม ค่าส่งยาทางไปรษณีย์ขึ้นอยู่กับสิทธิการรักษา เปิดให้บริการมาแล้ว 2 เดือน น าร่องใน 27 รพ.สังกัดกรมการแพทย์ 
ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน 
  -กล่าวว่า การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมีความคิดที่แตกต่างกันระหว่าง ก.สาธารณสุข ที่เน้นทางด้านสุขภาพและค านึงถึงสุขภาวะ และ ก.
กลาโหม ที่ดูแลเรื่องความมั่นคง ความเข้มของมาตรการ ภายใต้โครงสร้างของทหาร ต ารวจ และฝุายปกครอง การประกาศและบังคับใช้ภายใต้
สถานการณ์ฉุกเฉินสามารถควบคุมประชาชนไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ความส าเร็จจากการควบคุมไวรัสจึงอยู่บนพื้นฐานหลักการนี้ 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ กล้าได้กล้าเสีย 
   -กล่าวว่า สถานการณ์แนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ ทุกคนก าลังรอค าตอบว่ารัฐบาลจะคลายล็อกดาวน์อย่างไร และค่อยเป็นค่อยไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่ง
ต้องสอดรับกับเศรษฐกิจทั้งระบบ และผลส าเร็จของการผลิตวัคซีนเพื่อน ามาใช้ปูองกัน 
สื่อที่น าเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ บทบรรณาธิการสยามรัฐ 
   -กล่าวว่า กระแสชื่นชมแนวทางการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของไทยจากสังคมโลกมีอยู่เป็นระยะ ทั้งเรื่องของการมี อสม. ที่เข้าถึง
ระดับครอบครัว และมาตรการ Social Distancing 
สื่อที่น าเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ จับกระแสตลาด 
   -กล่าวว่า นอกจากหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์จะเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่องแล้ว อีกหนึ่งธุรกิจที่ก าลังเติบโตคือ บริการฉีด
พ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 เนื่องจากผู้บริโภคให้ความส าคัญเรื่องความสะอาดมากขึ้น โดยมีหลายบริษัทหันมาให้บริการ เช่น เอสซีจี, สยามโกลบอลเฮาส์, เร็น
โตคิล อินนีเชียล, เอฟเอ็น เอาท์เล็ต เป็นต้น ทั้งๆ ที่ คร. อย. และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เตือนว่าไม่มีความจ าเป็น ทั้งสิ้นเปลืองและอาจ
เป็นอันตรายต่อคนได้ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
   -กล่าวว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ในประเทศไทยยังคงเป็นสองหลัก เป็นผลจากความทุ่มเทท างานอย่างหนักของบุคลากรทางแพทย์ทุก
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ระดับ ถือเป็นปราการด่านส าคัญที่มีความเข้มแข็ง แข็งแกร่งมากที่สุด ที่ท าให้สถานการณ์ในไทยไม่เข้าสู่จุดวิกฤติ แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะวางใจได้ เหมือนกับ
ที่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เน้นย้ าทุกครั้งว่าไม่ประมาท พร้อมเตือนว่าวันนี้ยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ ตราบใดที่รอบบ้านเราใน
ต่างประเทศยังมีผู้ติดเชื้อสูงขึ้น 
โรคไข้เลือดออก 
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ 
   -นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ก าลังจะเข้าสู่ฤดูฝน บางพื้นที่ฝนตก มีน้ าขังในภาชนะ เศษวัสดุ จานรองต้นไม้ ขยะ ยางรถยนต์
เก่า ที่อาจมีไข่ยุงลายแห้งติดอยู่ จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย เสี่ยงแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ในปีนี้แม้จะมีผู้ปุวยน้อยกว่าปี 2562 แต่ยัง
สูงกว่าปี 2560 และ 2561 และมีพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการระบาด 224 อ าเภอ ใน 60 จังหวัด กลุ่มเสี่ยงเป็นเด็กวัยเรียน 5-14 ปี แต่กลุ่มเสี่ยงที่มีอัตราการ
เสียชีวิตสูง เป็นวัยผู้ใหญ่อายุ 35 ปีขึ้นไป จึงขอให้ประชาชนใช้โอกาสช่วงอยู่บ้านเพื่อปูองกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ปูองกันโรคไข้เลือดออก
ควบคู่ไปด้วยโดยท าความสะอาด ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
 

 


