
 

 
 

 
 

ประเด็นขาว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มาตรการของ สธ.  
   สื่อท่ีนําเสนอ : ไทยรัฐ, สยามรัฐ 
   -เสนอขาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานหองตรวจหาเช้ือแก รพ.
สมเด็จพระยุพราชสระแกว ซึ่งเปนโครงการ "เครื่องชวยหายใจและเครื่องมือแพทยพระราชทาน"  เพ่ือปองกันความเสี่ยงการติดเช้ือของบุคลากรทาง
การแพทย 
   สื่อท่ีนําเสนอ  : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต,  มติชน ) เว็บไซต (มติชน, ผจก.รายวัน, โพสตทูเดย , สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ, mcot , 
matichonweekly,innnews, bangkokbiznews, thebangkok biznews, สํานักขาวไทย,สวท.,ไอเอ็นเอ็น) ทีวีชอง 5,9 
   - เสนอขาว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. พรอมดวย นายพิพัฒน รัชกิจประการ รมว.ทองเท่ียวและกีฬาฯ ตรวจเยี่ยมความพรอม
การบูรการการรักษาพยาบาลผูปวยโควิด 19 เผยระบบสาธารณสุขในการดูแลผูปวยโควิด 19 ในจ.เชียงใหม มีการจัดตั้งรพ.สันกําแพง เปนรพ.เฉพาะ
โรคโควิด 19 ประจําจังหวัดรักษาผูติดเช้ือ หากอาการวิกฤติมีรพ.นครพิงค และรพ.มหาราชนครเชียงใหมรองรับ และมีหอผูปวยวิกฤติท่ีเปนความ
รวมมือกันระหวางรพ.ประสาท กรมการแพทย กับคณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม สวนกลุมผูติดเช้ือท่ีอาการไมรุนแรง ไดจัดตั้งรพ.สนามขนาด 280 
เตียง ท่ีศูนยประชุมนานาชาติ จ.เชียงใหมเริ่มดําเนินการ 29 พ.ค.น้ี สามารถขยายไดถึง 1,000 เตียง รองรับระบบการดูแลผูปวยในจ.เชียงใหม สําหรับ
มาตรการคลายล็อกหลังจากน้ี รัฐบาลตองการใหประชาชนไดกลับมาใชชีวิต ใกลเคียงกับปกติมากท่ีสุด แตก็ตองอยูบนพ้ืนฐานของความปลอดภัยดวย 
ซึ่งสธ. เสนอขอมูลกับ ศบค.อยูตลอด สําหรับเรื่องเปดเรียน ทางกระทรวงฯ ไดนําเสนอไปหมดแลว วาควรจะทําอยางไร ข้ึนอยูกับทาง ศบค.จะพิจารณา  
   สื่อท่ีนําเสนอ  : กรมประชาสัมพันธ 
   - เสนอขาว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ติดตามการดําเนินงานของ อสม. ในพ้ืนท่ีอ.สันปาตอง จ.เชียงใหม พรอมขอบคุณ อสม. 
ทุกคนท่ีตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือสธ. ทําใหประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ COVID-19 ในประเทศใหดีข้ึนอยางตอเน่ือง 
   สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ขาวสด, ไทยโพสต, เดลินิวส) เว็บไซต (สํานักขาวไทย, ขาวหุน,workpointnews, ศูนยขาวแปซิฟก, 
จส.100, สปริงนิวส, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกชอง) 
   - เสนอขาว นพ.อนุพงค สุจริยากุล ผูทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค แถลงรายงาน เปนวันแรกท่ีไมมีผูติดเช้ือรายใหม มีผูปวยกลับบาน กลับบาน 46 
ราย รวมกลับบานแลว 2,844 ราย เหลือผูปวยท่ียังรักษาอยูในรพ. 117 ราย ไมมีผูเสียชีวิตเพ่ิม รวมผูเสียชีวิต 56 ราย มีผูปวยสะสมท้ังสิ้น 3,017 ราย 
สําหรับผูปวยรายใหมท่ีจีนและเมืองอูฮั่น หลังมีการเปดเมือง สวนหน่ึงพบวาเปนการนําเขาเช้ือจากตางประเทศ  สวนท่ีอูฮั่นเปนการระบาดภายใน 
ลักษณะแบบน้ีมีโอกาสเกิดกับทุกประเทศท่ีมีการผอนคลายล็อกดาวน การไมมีผูปวยเพ่ิมแตอยาการดตก เพราะไวรัสโควิด-19 เปนโรคใหมท่ีคอนขาง
แปลกกวาโรคทางเดินหายใจอ่ืน เพราะสามารถแพรโรคไดแมยังไมมีอาการ สิ่งสําคัญคือ อยาการดตก ตองเขมขนมาตรการภายในประเทศดวย 3 สิ่ง 
คือ สวมหนากาก ลางมือ เวนระยะหาง ขอใหประชาชนยังคงปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขตอไป 
   -นพ.ธนรักษ ผลิพัฒน รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กลาววา ตามหลักทฤษฎีหากมีการเดินทางจะจัดแบงเปน 3 กลุม คือ กลุมท่ี 1 การเดินจากพ้ืนท่ีมี
ความเสี่ยงเทากัน กลุมท่ี 2 การเดินทางจากพ้ืนท่ีเสี่ยงสูงไปยังพ้ืนท่ีความเสี่ยงต่ํา และกลุมท่ี 3 การเดินทางจากพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่ําไปยังพ้ืนท่ีความ
เสี่ยงสูง ท่ีนากังวลท่ีสุดคือ การเดินทางในกลุมท่ี 2 ซึ่งประเทศไทยมีพ้ืนท่ีมีความเสี่ยงสูง หรือจังหวัดท่ีเคยพบผูปวยจํานวนมาก ขณะน้ี มีอยูประมาณ 9 
จังหวัด เชน กทม.และปริมณฑล จ.ภูเก็ต จ.เชียงใหม จ.ชลบุรี จ.สงขลา จ.ยะลา จ.นราธิวาส และ จ.ปตตานี ซึ่งคาดเดาไดยากวาขณะน้ีมีผูปวยในพ้ืนท่ี
หลงเหลืออยูหรือไม สวนพ้ืนท่ีมีผูปวยจํานวนไมมาก  เช่ือวาภายในจังหวัดสามารถจัดการกับผูปวยไดหมดแลว สรุปไดวาการกักกันผูเดินทางเชิงทฤษฎี
ควรกักกันผูเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยงสูงท่ีเดินทางไปยังจังหวัดอ่ืนๆ หากมีผูเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยงต่ํามายังพ้ืนท่ี กทม. ก็ไมมีความจําเปนจะตองกักกัน 
ตามหลักการ จังหวัดท่ีมีความเสี่ยงสูงเดินทางไปยังจังหวัดอ่ืนแลวมีการกักกันก็เปนเรื่องท่ีดี และสมเหตุสมผล 
   สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ )  เว็บไซต (คมชัดลึก, มติชน, bangkokbiznews, bluechipthai) 
   - เสนอขาว นพ. วีรวัฒน มโนสุทธิ รองผูอํานวยการสถาบัน กลุมแผนปฏิบัติการชาติฯ สถาบันบําราศนราดูร แถลง “ความรายแรงของโรคไขหวัด
ใหญ ในภาวะการระบาดของโควิด-19”  เตือนเขาสูหนาฝน มิ.ย.น้ี ไขหวัดใหญระบาด หว่ันตรงกับชวงผอนคลายมาตรการ โควิด-19 สงผลติดเช้ือไวรัส 
2 โรคพรอมกัน เพ่ิมความรุนแรงของโรค ย้ํา 6 กลุมเสี่ยงมีอาการควรรีบพบแพทย ระบุไทยมียาตานไวรัสไขหวัดใหญ  3 ชนิด คือ บาลอกซาเวียร 
รับประทานครั้งเดียว 2-4 เม็ดตามนํ้าหนักตัว ชนิดท่ี 2 โอเซลมามิเวียร รับประทานวันละ 2 เม็ด นาน 5 วัน ซึ่งสวนใหญจะคุนเคยยาชนิดน้ี และชนิด
ซานามิเวียร พนวันละ 2 ครั้ง นาน 5 วัน แนะผูหายปวยโควิด งดมีเซ็กซ 30 วัน ขณะเดียวกันการศึกษายังไมพบเชื้อกอโรคโควิด 19 ในนํ้าอสุจิ 
สวนในประเทศไทยยังไมมีผลยืนยันวาพบเช้ือโควิด 19 ในนํ้าอสุจิ รวมถึงการติดโรคผานทางนํ้าอสุจิ ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกัน หากตองการมี
เพศสัมพันธชวงการแพรระบาดของโควิด 19 แนะนําใหใสถุงยางอนามัยทุกครั้ง 
   สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ขาวสด, ผจก.รายวัน) เว็บไซต(สยามรัฐ, แนวหนา, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ, ศูนยขาวแปซิฟก,js100, 
bangkokbiznews)  newtv, nationtv ทีวีชอง 3  
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   - เสนอขาว กรมอนามัย เผยผลประเมินกิจการ/สถานท่ีท่ีไดรับการผอนปรนใหเปดบริการ 77 จังหวัด ในสวนรานเสริมสวย แตงผม ตัดผม และราน
อาบนํ้า ตัดขนสัตวเลี้ยง วา  ผลการประเมินแบงออกเปน 2 สวน โดยรานเสริมสวย แตงผม ตัดผม ไมผานเกณฑถึงรอยละ  63.08  สวนใหญเพราะไม
จดช่ือ เบอรโทรคนใชบริการ ทําใหสอบสวนโรคยาก สวนกรณีรานตัดผมมีการทําเล็บ บางแหงมีนวดหนา ถือวาผิดหรือไม  ขอย้ําวา ยังไมอนุญาตตัด
เล็บ นวดหนาในรานเสริมสวย ดังน้ัน ตอนน้ีขอใหอดใจรอการประกาศผอนคลายกิจกรรมระยะท่ี 2  กอน แตมีแนวโนมวานาจะเปดไดแบบฟูลออฟช่ัน 
สําหรับรานสปา อาบนํ้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว ไมผานเกณฑรอยละ 53  สูงสุดคือจุดคัดกรองพนักงานและผูมารับบริการ กรมอนามัยได
กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับเจาของราน พนักงานหรือผูใหบริการ และผูรับบริการ  โดยยึดหลักการ “ลดสัมผัส ลดเวลา และลดความหนาแนน” 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตthansetthakij 
   -เสนอขาว กรมอนามัย เตือนทุกสถานท่ีท่ีเสี่ยงตอการแพรระบาดโควิดปดนานอาจเกิดเช้ือราได โดยเฉพาะพ้ืนท่ีอับช้ืนตองทําความสะอาดใหดีกอน
เปดใหบริการ   เกรงประชาชนเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และผื่นคันตามผิวหนังได 
   สื่อท่ีนําเสนอ :มติชน , เว็บไซตสํานักโฆษกฯ, โพสตทูเดย, businesstoday  
   - เสนอขาว  กรมการแพทย แนะนําประชาชนสรางภูมิคุมกันรางกายเพ่ือตอสูกับเช้ือโรค ในชวงการระบาดของโรคโควิด 19 โดย 1.การรับประทาน
อาหารถูกหลักโภชนาการ ปรุงสุกใหมๆ รวมกับการใชชอนกลางสวนตัว และลางมือบอย ๆ 2.นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ 3.การออกกําลังกาย โดย
ตองรักษาระยะหางจากผูอ่ืน 4.สถานท่ีเหมาะสม มีอากาศสะอาด และเอ้ือตอการรักษาระยะหางระหวางบุคคล หลีกเลี่ยงการไปในท่ีชุมชน 5.เลี่ยงการ
ใชสารเสพติด ไมสูบบุหรี่และไมรับควันบุหรี่ 6.รักษาจิตใจ เพราะความเครียดทําใหภูมิคุมกันโรคลดลง 
   สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตไทยรัฐ 
   - เสนอขาว แฟนเพจเฟซบุก กรมสุขภาพจิต โพสตคลิปวิดีโอและขอความเรื่องเทคนิคการจัดการความเครียดดวยตนเองดวยการนวดคลายเครียด 
   สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตคมชัดลึก 
   - เสนอขาว บุคลากร รพ.สวรรคประชารักษ สงผูปวยโควิด-19 รายท่ี 7 กลับบาน ซึ่งเปนผูปวยรายสุดทายของ จ.นครสวรรค 
มาตรการ ศบค. และหนวยงานอ่ืนๆ  
   สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ. (เดลินิวส, ไทยโพสต,ผจก.รายวัน, ขาวสด ,มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ ) ,เว็บไซต (มติชน, ขาวสด, เดลินิวส,
บานเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต, โพสตทูเดย, คมชัดลึก, สยามรัฐ,แนวหนา ศูนยขาวแปซิฟค, ฐานเศรษฐกิจ,สํานักขาวอิศรา, siamsport , innnews, 
newtv, mthai, bbc, acnews js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, workpointnews, 
reuters, thaiquote, prachachat,sanook) ทีวีทุกชอง 
   - เสนอขาว นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงขาว มีผูปวยรายใหมยืนยัน 0 ราย รวมยอดผูปวยยืนยันสะสม 3,017 ราย ไมมีผูเสียชีวิตเพ่ิม 
รวมยอดเสียชีวิตอยู  56 ราย ผูปวยรักษาหายเพ่ิม 46 ราย กลับบานเเลวรวม 2,844 ราย  ขอใหประชาชนอยูในชีวิตวิถีใหมอยูตลอด โดยเฉพาะ 5 ขอ
ตามมาตรการหลัก คือ 1.ลางมือ 2.สวมหนากาก 3.เวนระยะหาง 4.การทําความสะอาดพ้ืนผิว และ 5.หามแออัด  
   -นายกฯ แตงตั่งคกก.เฉพาะกิจพิจารณาการผอนคลายบังคับใชมาตรการปองกันและยับยั้งการแพรระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีพลเอกสมศักดิ์ รุงสิ
ตา เลขาสมช.เปนประธาน  
   -นายกฯ ลงพ้ืนท่ีวัดระฆังโฆสิตารามติดตามการบริหารจัดการโรงทาน ซึ่งเปนโรงทานตนแบบ ทางวัดไดยึดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานของ สธ. 
ขอใหประชาชนรวมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม New Normal ท้ังระมัดระวังสุขภาพ ดูแลตนเอง ดูแล แบงปนคนอ่ืน และใชโซเชียลและดิจิทัลในการ
ดํารงชีวิต  นอกจากน้ี กลาววา ไดสั่งการก.สาธารณสุข ก.ศึกษาธิการ ก.การพัฒนาสังคมฯ ไปหาวิธีการท่ีจะใหโรงเรียนเปดเหลื่อมเวลาโดยเฉพาะใน
พ้ืนท่ีท่ีมีการจราจรหนาแนน  
   - นายกฯ สังดูแลตูปนสุข ติดกลองดูพฤติกรรม สั่งการใหก.สาธารณสุข  ก.ศึกษาธิการ ก.การพัฒนาสังคมฯไปหาวิธีใหโรงเรียนเปดเหลื่อมเวลา 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจราจรหนาแนน  
   -สตม.เปดโครงการตูปนสุข สตม. Love&Share นําตั้งตามสํานักงานตรวจคนเขาเมืองแตละจังหวัดท่ัวประเทศ จะมีเจาหนาท่ีคอยดูแล เชนเดียวกับ 
ก.แรงงาน ไดนําตูปนสุขไปไวบริเวณประตูดานหนา  
   -สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  แถลงขาวการตั้งโรงทานในวัดท่ีมีท้ังหมด 914 แหงใน 77 จังหวัด ขณะน้ีมีแนวทางตั้งโรงทานเคลื่อนท่ีเหมือนดิ
ลิเวอรี่สงตรงถึงบาน โดยประสานผานทางผูนําชุมชน เพ่ือใหถึงมือผูเดือดรอนไมตองไปแออัดท่ีวัด 
   -นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เปดเผยวา การปลดล็อกระยะ 2 จะยึดหลักเกณฑเดียวกับระยะ 1  คือ 1.โอกาสเสี่ยงของบุคคล เชน คนประเภท
เสี่ยง 2.โอกาสเสี่ยงดานสถานท่ี อาทิ หาง  ตลาด  ผับ บาร  3.โอกาสเสี่ยงของแตละกิจกรรมและกิจการ สวนจะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มันเร็วไปท่ีจะพูด
ในขณะน้ี เพราะยังเหลือเวลาอีกครึ่งเดือน 
   -พล.ต.ท.สมพงษ ชิงดวง  ผบช.สตม. แถลงขาวจับกุมแกงชาวจีนกักตุนหนา กากอนามัย พรอมยึดของกลางไดนับหมื่นช้ินในกรุงเทพฯ 
   สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตมติชน, ผจก.รายวัน, thaipbs 
    - เสนอขาว ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีเผยนายกรัฐมนตรี ใหนโยบายทุกสวนราชการดําเนินการจัดเรื่องเหลื่อมเวลา เน่ืองจากมีผลตอเน่ืองหลายเรื่อง
ท้ังเรื่องการปองกันการระบาดโควิด-19 การจราจรและการบริการประชาชน นายกฯใหนําขอมูลตางๆ ท่ีมีการประเมินในชวงเวลาท่ีผานมาไปวางแผน
เพ่ืออนาคต ตอนน้ีเรื่องเวิรคฟอรมโฮมท่ีครม.สั่งการขอใหได 50:50 ซึ่งก.พ. ไดรายงานคาเฉลี่ยเบ้ืองตนก็ปฏิบัติได 50:50 แลว แตจะมีบางหนวยงานท่ี
จะเวิรคฟอรมโฮมไมได 100% เชน ฝายความมั่นคง งานดานสาธารณสุข การบริการประชาชน ซึ่งในสวนดังกลาวยังคงไวเน่ืองจากจําเปนแตในสวนอ่ืน
นายกรัฐมนตรีขอใหไปลองปรับดู เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและการทํางานสามารถเดินตอไปขางหนาไดและประชาชนยังไดประโยชน 
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   สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ ,ขาวสด) เว็บไซต(มติชน , ไทยโพสต ) 
   - เสนอขาว รมว.ศึกษาธิการ เผยการเรียนการสอนออนไลนเปนรูปแบบหน่ึงเพ่ือรองรับเปดภาคเรียนท่ี 1 ป 2563 ในวันท่ี 1 ก.ค.เทาน้ัน ย้ําวายังให
นักเรียนเขามาเรียนในโรงเรียน โดยยึดมาตรการท่ี สธ.กําหนดไว เชน เวนระยะหาง ใสหนากากอนามัย ทําความสะอาดอุปกรณ เปนตน รวมถึงจํากัด
นักเรียนหองละไมเกิน 25 คน แตกังวลโรงเรียนใน กทม. โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยม เพราะมีนักเรียนจํานวนมาก แตพ้ืนท่ีจํากัด การจัดการข้ึนอยูกับ
จังหวัด, สพท. และ โรงเรียนจะบริหารจัดการตามสถานการณอยางเหมาะสม  
   สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตมติชน  
   -คณะกาวหนา” มอบหองตรวจ-เตียงเคลื่อนท่ีใหรพ.สนามโควิดเชียงใหมแลว  
สถานการณอ่ืนๆ ในประเทศ  
   สื่อท่ีนําเสนอ: เว็บไซตกรมประชาสัมพันธ 
   - เสนอขาว ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด นพ.สสจ. และ ผอ.รพ.บุรีรัมย แถลงขาวเปด “ศูนยตรวจโควิด-19 ครบ
วงจร” ใหบริการตรวจหาเช้ือไวรัสโควิด-19 ใหกับผูท่ีจะเขามาพํานักในจังหวัดบุรีรัมย ซึ่งประชาชนท่ัวไป ก็สามารถมาขอรับบริการตรวจไดโดยมี
คาใชจายในการตรวจ คนละ 3,500 บาท ซึ่งจะเปดทําการทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.00 – 16.00 น. และวันเสาร–อาทิตย เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ 
อาคารช่ัวคราว หลังสนามชางอินเตอรเนช่ันเนล เซอรกิต ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
   สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตกรมประชาสัมพันธ  
   - เสนอขาว จ.กระบ่ีไมมีผูปวยCOVID-19 รักษาตัวในรพ.ตั้งแตวันท่ี 12 พ.ค. 63 แตจะยังมีการตรวจคนหาอยางละเอียดตอเน่ืองสวนสถาน
ประกอบการท่ีไดรับการผอนผันกําชับใหเรงดําเนินการใหไดมาตรฐาน 
   สื่อท่ีนําเสนอ :เพจ@infecttious งายนิดเดียว 
  -เสนอขาว เผยแพรขอมูล แนะนําวา เห็นมีการตรวจโควิด โดยเจาะปลายน้ิวรอผล 30 นาที ราคา 1,500 บาท น้ัน ไมใชวิธีมาตรฐาน อยาไปเสียเงิน
เปลาประโยชนเลย กรมวิทยา ศาสตรการแพทย ยังไมรับรอง มีคนนําไปใชผลไมแมนยํา พบวามีผลบวกลวง ตอนน้ีอยูในข้ันตอนวิจัย ตรวจสอบความ
แมนยํา ความถูกตอง รออีกสักพัก 
   สื่อท่ีนําเสนอ : ไทยรัฐ  
   - เสนอขาว รายงานการเดินทางกลับของคนไทยในตางประเทศ คนไทย 80 คน จาก 9 ประเทศ ไดแก เยอรมนี ออสเตรีย เบลเยียม โครเอเชีย อิตาลี 
โปแลนด สวีเดน สวิตเซอรแลนด และสหราชอาณาจักร เดินทางกลับประเทศไทยถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลา 01.30 น. วันท่ี 14 พ.ค. 
นอกจากน้ียังมีอีก 3 ประเทศ ไดแก เยอรมนี 15 คน จากอินเดีย 129 คน ในจํานวนน้ีเปนพระภิกษุสามเณร 76 รูป ภิกษุณี 2 รูป แมชี 11 คน และ 
จากประเทศฟลิปปนส 171 คน ในจํานวนน้ีมีพระภิกษุ 1 รูป 
   สื่อท่ีนําเสนอ : ไทยรัฐ  
   - เสนอขาว นายภัคพงศ ทวิพัฒน  ผูวาฯ เปนประธานประชุมเพ่ือเตรียมเปดชองทางอากาศ-นํ้า-บก ตั้งแตวันท่ี  16 พ.ค.น้ี แตผูจะเดินทางเขามาตอง
กรอกแบบสอบถาม รวมท้ังใชแอพพลิเคช่ัน "หมอชนะ"  ดวยเพ่ือใชในการติดตามสอบสวนโรค 
ประเด็นผลกระทบ 
   1.เพจเสนอขาวกรณี นพ.รุงเรือง โพสตเฟซบุก 
   สื่อท่ีนําเสนอ  เฟซบุก KonthaiUK  
    - เสนอขาว โพสตภาพ นพ.รุงเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. ระบุแคปช่ันภาพวา นายแพทยโฆษกสาธารณสุข กลาว “โควิดจะอยูนานแคไหน ข้ึนอยูกับ
ความรักของเราท่ีมีตอในหลวง” เจาของเพจโพสตวา  กลัวไมไดตําแหนงใหญใชวิกฤตใหเปนโอกาสจนพูดไมรูเรื่องแลวโดยยังมีขอความพาดพิงเบ้ืองสูง
ดวย ท้ังน้ี เพจนําขอมูลจากเว็บไซตเดลนิิวส นพ.รุงเรืองโพสตขอความใน เฟซบุกเพจสุขภาพตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดระลอก 2 ระลอก
3 มาแน มีขอมูล 9 ขอ ซึ่งขอ 9.ระบุวา หมอถูกถามเสมอวา โรคโควิด อยูกับเรานานแคไหน ไดตอบวา ข้ึนกับเรารักในหลวง พอของเราแคไหน  เรา
ปฏิบัติตามพอสอนเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแคไหน การท่ีเราชวยปองกัน ดูแลตัวเอง จะเปนภูมิคุมกันท่ีดี และดีกวาวัคซีนโควิด 19  
   2.เสนอยกเลิกตรวจวัดไข 
   สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซต matichonweekly  
   - เสนอขาว นพ.เรวัติ วิศรุตเวช จากพรรคเสรีรวมไทย โพสตเฟซบุก เรียกรองให ศบค.ยกเลิก การตรวจวัดไข  คัดกรองท้ังท่ีสนามบินและทุกท่ี เพราะ
ไมสามารถคัดกรองไดจริง  ไรประโยชนในการปองกันการแพรเช้ือ โดยเผยแพรคลิป 3 คลิป คลิปแรก คือคลิปท่ีเสนอญัตติดวน สภาผูแทนราษฎร โดย
กลาววา สําหรับไวรัสท่ีกลายพันธุ 2019 แมวาไมมีอาการ แมวาอยูในระยะฟกตัว และยังไมพบอาการก็สามารถแพรเช้ือได ทําใหเกิดปญหาการคัดกรอง
ผูปวยท่ีเขาประเทศ  ไมแสดงอาการ สแกนอุณหูมก็ิไมได ใชเทอรโมสแกนก็ไมพบ เปนปญหาท่ีประชาชนตองรูจะไดสามารถปองกันตัว คลิป 2 ระบุวา 
เปนขอมูลใหมมาก ทางการจีนบอกวา ระยะฟกตัว 2-7วัน ประเด็นคือ ระยะฟกตัว และยังไมมีอาการ สามารถแพรเช้ือได คลิป 3 อางอิงจากวารสาร
ทางการแพทย เดอะนิวอิงแลนดเจอรนัล เมดิซิน ยืนยันวา ไวรัสโคโรนา 2019 สามารถแพรเช้ือไดในระยะท่ีกําลังฟกตัว สามารถแพรเช้ือไดดวย  
   3.ความเชื่อมโยงไวรัสโควิด-19 กับโรคคาวาซากิในเด็ก 
   สื่อท่ีนําเสนอ : Xinhuathai 
    - เสนอขาว จนท.ทางการแพทยออสเตรเลียไดรองขอใหบรรดาผูเช่ียวชาญดานกุมารเวชช้ันนําของประเทศจัดทํารายงานระหวางการประชุมคณะ
ผูเช่ียวชาญช้ันนําของออสเตรเลีย หาจุดเช่ือมโยงไวรัสโคโรนา กับโรคคาวาซากิ หลังอาการปวยทําใหเด็กเสียชีวิตในสหรัฐฯ แลวอยางนอย 3 ราย 
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   สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตผจก.รายวัน  
   - เสนอขาว ศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงสหรัฐฯ(ซีดีซี) เตรียมเผยแพรคําเตือนถึงแพทยใหระวังอาการอักเสบอันตรายในเด็ก ซึ่งอาจเก่ียวของกับ
เช้ือไวรัสโคโรนา2019 กลุมอาการลึกลับดังกลาว ประกอบดวยมีผื่นแดงข้ึนตามผิวหนัง, มีไขตอเน่ือง, อาการปวดในชองทอง, อักเสบ, อวัยวะอยางนอย 
1 สวนทํางานไมปกติ และอาการอ่ืนๆท่ีคลายกับอาการช็อค ถูกรายงานออกมาโดยเจาหนาท่ีในนิวยอรกเปนรัฐแรก จากน้ันรัฐอ่ืนๆก็เริ่มรายงาน
เก่ียวกับการพบเห็นอาการลักษณะดังกลาวในชวงสัปดาหน้ี โดยท่ีผูปวยเด็กสวนใหญยังถูกตรวจพบวาติดเช้ือโควิด -19 รวมดวย คณะกุมารแพทยซึ่ง
จัดตั้งโดยรพ.เด็กบอสตัน ใหสมญานามอาการปวยลึกลับน้ีวา Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome associated with COVID-19 
หรือกลุมอาการคลายโรคคาวาซากิท่ีอาจสัมพันธกับการติดเช้ือโควิด-19 ในเด็ก 
   สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตไทยรัฐ 
   - เสนอขาว สหรัฐฯ พบกรณีเด็กปวยเปนโรคหายากท่ีทําใหอวัยะอักเสบหลายจุด ใน 15 รัฐท่ัวประเทศแลว โดยหนวยงานสาธารณสุขกําลังตรวจสอบ
วา อาการเหลาน้ีเก่ียวของกับการติดเช้ือโควิด-19 หรือไม ในรัฐนิวยอรกพบเด็กมีอาการคลายกันน้ีถึง 102 รายกระจายตัวท่ัวรัฐ โดยราว 60% ใน
จํานวนน้ีติดเช้ือโควิด-19 ขณะท่ีประมาณ 70% ตองเขารับการรักษาในหองไอซียู และ 19% ตองใสทอชวยหายใจ เสียชีวิตไป 3 คนเปนเด็กชายวัย 5 
ขวบ, เด็กชายวัย 7 ขวบ และวัยรุนหญิงวัย 18 ป  เปนท่ีเช่ือกันมาตลอดวา เด็กมีความเสี่ยงปวยรุนแรงจากไวรัสโควิด-19 นอยกวาผูใหญ และผูท่ีมีอายุ 
60 ปข้ึนไปรวมท้ังผูท่ีมีอาการปวยเรื้อรงั เปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงมากกวา อยางไรก็ตาม หน่ึงในขาวดีท่ีเคยมีคือ เด็กจะไมไดรบัผลกระทบ แตตอนน้ีเราไม
แนใจแลววา เรื่องน้ีเปนความจริงหรือไม 
  4. Work From Home แบบเนือยนิ่ง เสี่ยงเบาหวาน และงายตอการติดเชื้อโควิด  
   สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตคมชัดลึก 
   - เสนอขาว ผูชวยศาสตราจารย นพ.วีรชัย ศรีวณิชชากร อาจารยประจําภาควิชาอายุรศาสตร และศูนยเบาหวาน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล เตือน Work From Home ท่ีสวนใหญใชชีวิตกันแตในบาน หากเลือกรับประทานแตอาหารสาํเร็จรปู หรือสั่งแตอาหารฟาสตฟูดมารับประทาน 
และขาดการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม ก็มีโอกาสเสี่ยงตอการมีนํ้าตาลในเลือดสูง และโอกาสติดเช้ือไวรัส Covid-19 ไดมากข้ึน เน่ืองจากรางกายของเรา
ตอสูกับเช้ือไดนอยลง แนะนําใหเอาใจใสพิเศษกับการควบคุมระดับนํ้าตาล และไมลืมท่ีจะตรวจสอบจํานวนยาเบาหวาน หรืออินซูลิน รวมท้ังยารวมให
เพียงพอ และหากอาศัยเพียงลําพังควรแจงผูท่ีอยูรอบขางใหทราบดวยวา ตัวเองเปนผูปวยโรคเบาหวาน เผื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน 
   5.ปญหาการแยงชิงวัคซีน  
   สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตsanook  
   -เสนอขาว ความกังวลในระดับนานาชาติอยางหน่ึง คือประเทศใดจะเปนประเทศแรกท่ีไดรับวัคซีน  ผูเช่ียวชาญเตือนวา อาจจะยังไมมีปริมาณวัคซีน
เพียงพออีกหลายป เน่ืองจากขณะน้ีมีประชากรโลกราว 70% ท่ีจําเปนตองไดรับวัคซีน สิ่งท่ีผูเช่ียวชาญเปนกังวล คือ การใหความสําคัญกับผลประโยชน
ของประเทศใดประเทศหน่ึงเพียงอยางเดียว อาจจะขัดขวางการยุติโรคระบาดใหญในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได ประเทศยากจนไมสามารถซื้อวัคซีนมาใช สหรัฐฯ
อาจจะถูกเมิน หากมีการพัฒนาวัคซีนในประเทศในลักษณะท่ีไมพ่ึงพาใคร และวัคซีนท่ีไดอาจจะมีประสิทธิภาพนอยกวาวัคซีนท่ีผลิตในจีนหรือยุโรป 
การตอสูในระดับโลกซึ่งเกิดจากการท่ีผูผลิตวัคซีนเลือกท่ีจะขายวัคซีนใหกับผูท่ีวางมูลคาสูงท่ีสุด ประเทศท่ีร่ํารวยจะกวานซื้อและกักตุนวัคซีน 
ขณะเดียวกัน ประเทศท่ีเปนผูผลิตวัคซีนก็จะกักตุนวัคซีนไวใชสําหรับประชากรของตัวเอง 
   6. งบฯปองกันโควิด จ.ลําปาง 
   สื่อท่ีนําเสนอ : ผจก.รายวัน 
   -เสนอขาว กรณีกองทุนสงเสริมสุขภาพเทศบาลนครลําปางใชงบฯสนับสนุนจาก สปสช.จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณปองกันโรคและการแพรระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 และนํามอบแก 43 ชุมชน ปรากฏวาวัสดุ-อุปกรณสวนใหญราคาสูงกวาทองตลาด และบางรายการเชนเครื่องวัดอุณหภูมิท่ีราคาสูงลิ่ว ใช
งานไมไดอยางท่ีโฆษณาไววาเครื่องดี สเปกสูงกวาท่ีมีจําหนายในทองตลาดท่ัวไป กรณีเครื่องวัดอุณหภูมิท่ีเกิดปญหาระหวางนํามาใชงานจริง ทําให     
อสม.บางชุมชนตองขอบริจาคเงินจากชาวบานซื้อเครื่องใหมมาใชแทน และบางสวนออกมารองเรียนสื่อมวลชน จนกระท่ังทางจังหวัด, สตง. และ ป.ป.ช.
เขาตรวจสอบขอมูลท้ังหมด อสม.บางสวนท่ีไมอยากใหมีปญหา ยอมท่ีจะนําเครื่องท่ีใชงานไมไดมาจําลองวัดอุณหภูมิแลวถายรูปสงใหดูวานํามาใชงาน
แลว จากน้ันก็นําวางท้ิงไว กอนจะใชเครื่องตัวอ่ืนทํางานแทน   ลาสุดจังหวัดลําปาง โดยกลุมงานกฎหมายระเบียบและเรื่องรองทุกข ไดออกหนังสือดวน
ถึง อบจ., เทศบาลนครลําปาง และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอทุกแหง เพ่ือใหรายงานขอมูลการจัดหาวัสดุ อุปกรณ และการใชจาย
งบประมาณในการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ภายในวันท่ี 13 พฤษภาคมน้ี 
สถานการณในตางประเทศ 
   สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ. (ขาวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 30 องศา, ไทยโพสต, แนวหนา ) เว็บไซต (คมชัดลึก,สํานักขาวอินโฟเควสท, business 
today, กรุงเทพธุรกิจ, โพสตทูเดย, เดลินิวส) 
      -WHO ยกยองความคืบหนาในการรับมือไวรัสท่ัวโลก แตกําชับใหเฝาระวังการระบาดรอบสอง สอดคลองกับท่ีผูเช่ียวชาญช่ือดังของอเมริกาเตือน
วา การเรงเปดเมือง นอกจากทําใหมีผูปวย และเสียชีวิตเพ่ิมโดยไมจําเปนแลว ยังบอนทําลายความพยายามในการรีสตารทเศรษฐกิจ  
      -จีน ออกคําสั่งจํากัดการเดินทางในมณฑลจี๋หลิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ หลังจากพบผูติดเช้ือ 6 ราย ดานนครอูฮั่น สั่งปลด
เจาหนาท่ีรัฐหลังตรวจพบผูปวยเพ่ิม 6 ราย ทําใหยอดผูปวยในชุมชนน้ีแลว 20 ราย 
      -มาเลเซีย พบผูเสียชีวิตเพ่ิม 37 ราย เสียชีวิตเพ่ิม 2 ราย ขยายมาตรการควบคุมการเคลื่อนยาย เพ่ิมอีก 4 สัปดาห ยอดผูปวยสะสมยังสูงเปน
อันดับ 4 ของอาเซียน 6,656 คน และเสียชีวิต 108 ราย 
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      -ญ่ีปุน ประกาศอนุมัติใชชุดทดสอบท่ีอางวาสามารถตรวจโควิด 19 ไดภายใน 30 นาที เพ่ือสรางความมั่นใจตอชาวโลกในฐานะประเทศเจาภาพ
แขงขันกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปก ซึ่งถูกเลื่อนออกไปจากกําหนดเดิมไปแขงขันในป 2021 
      -เกาหลีใต พบผูติดเช้ือเพ่ิมอีก 26 ราย และมีผูเสียชีวิต 1 ราย ขณะท่ีทางการเกาหลีใตยังคงติดตามกลุมท่ีเก่ียวของกับยานไนตคลับของกรุงโซล
อยางตอเน่ือง   
    -ฟลิปปนส ขยายมาตรการล็อกดาวนในกรุงมะนิลาตอไปอีก 2 สัปดาหถึงเดือน มิ.ย. แตจะผอนคลายขอจํากัดในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของประเทศท่ีความเสี่ยง
ต่ํา 
    -รัสเซียพบผูติดเช้ือโควิด 19 รายใหม มากกวา 10,000 คน เปนวันท่ี 11 ติดตอกัน สงผลใหมีผูติดเช้ือสะสมมากกวา 242,000 คน และมียอด
ผูเสียชีวิตอยูท่ี 2,212 คน 
     -ฝร่ังเศส เผยยอดผูเสียชีวิต 26,991 ราย หลังพบผูปวยเสียชีวิตเพ่ิม 348 ราย ในชวง 24 ชม.ท่ีผานมา กลายเปนประเทศที่มีผูปวยเสียชีวิตมาก
ท่ีสุดเปนอันดับ 4 ของโลก รองจาก สหรัฐฯ อังกฤษ และ อิตาลี 
    -สิงคโปร เผยผูติดเช้ือรายใหม 884 ราย ในรอบ 24 ชม. ผูติดเช้ือสะสมรวม 24,671 ราย เปนจํานวนสูงท่ีสุดในอาเซียน ผูติดเช้ือสวนใหญเปน
แรงงานตางดาวท่ีอาศัยอยูในหอพัก คิดเปนสัดสวนราว 90%  
   -สําหรับยอดผูติดเช้ือโควิด-19 ท่ัวโลก  อยูท่ี 4,357,565 ราย ยอดผูเสียชีวิต 293,216 ราย รักษาหายแลว 1,611,236 ราย สหรัฐฯ ติดเช้ือ ราย 
1,408,636 เสียชีวิต 83,425 ราย สเปน ติดเช้ือ 269,520 ราย เสียชีวิต 26,920 ราย รัสเซีย ติดเช้ือ 242,271 ราย เสียชีวิต 2,212 ราย สหราช
อาณาจักร ติดเช้ือ 226,463 ราย เสียชีวิต 32,692 ราย อิตาลี ติดเช้ือ 221,216 ราย เสียชีวิต 30,911 ราย 

บทความ 
สื่อท่ีนําเสนอ :  แนวหนา คอลัมน สกูปแนวหนา 
  -กลาววา การใชแอพพลิเคช่ันติดตามตัวเพ่ือทราบพิกัด สถานท่ี และชวงเวลาท่ีผูติดเช้ือเคยไป เริ่มเปนสิ่งท่ีหลายคนกังวลวารัฐจะใชเหตุดานการ
ปองกันโรค รวบรวมขอมูลประชาชนไปใชทําอยางอ่ืนดวยหรือไม ซึ่งเครือขายพลเมืองเนตไดจัดเสวนาออนไลน โดยมีผูพัฒนาโปรแกรม “หมอชนะ” 
อธิบายวา ใชเทคโนโลยีเขาชวย 3 อยาง คือ Geolocation, Bluetooth และ QR Code และผูกอตั้งเว็บไซตไทย.แคร จะมีการเก็บขอมูลจากการสแกน 
QR Code คือ ID Line, สถานท่ี และวัน-เวลาใชบริการ ท่ีผานมามีความพยายามให ไทย.แคร ซึ่งเปนของภาคเอกชนสงขอมูลทุกอยางเขารัฐ ท้ังท่ีหลาย
เรื่องไมเก่ียวของ อาจสรุปไดวาความไววางใจตอรัฐ นาจะเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด 
สื่อท่ีนําเสนอ :  ไทยโพสต คอลัมน กรองสถานการณ 
   -กลาววา ตัวเลขผูปวยรายใหมเปนศูนยรายเปนขาวดีของคนไทยท้ังประเทศ แตสถานการณยังไววางใจไมได ตองเฝาระวังเขมขนตอเน่ืองอีกหลาย
สัปดาห ยิ่งใกลโรงเรียนเปดเทอมในเดือน ก.ค.น้ี และยิ่งใกลวันท่ี 31 พ.ค. ท่ีจะครบการบังคับใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินรอบสอง กระแสกดดัน-เรียกรองจากฝาย
ตางๆ โดยเฉพาะฝายการเมืองจะยิ่งเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งนายกฯ ตองคิดหนักไมนอยวาสุดทายจะตออายุหรือยกเลิกการบังคับใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินตอไป 
สื่อท่ีนําเสนอ :  กรุงเทพธุรกิจ  
   -กลาววา การมีผูปวยเปนศูนย เปนวันแรกอยาวางใจ ยังไมสามารถสรุปไดวาประเทศไทยปลอดเช้ือ ปลอดภัยแลว ประชาชนสามารถใชชีวิตได
ตามปกติเหมือนกอน ตองปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล สธ.ตอไปอยางเขมงวด ใหเปนวิถีชีวิตใหมจนกลายเปนความเคยชินตอไปในอนาคต จนกวา
โรคน้ีจะมีวัคซีนปองกัน 
กัญชาทางการแพทย 
  สื่อท่ีนําเสนอ : มติชน , เว็บไซตผจก.รายวัน , เว็บไซต 77 kaoded, กรมประชาสัมพันธ  
   -เสนอขาว นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผูวาฯ นครราชสีมา เปนประธานพิธีปลูกตนกลากัญชา เพ่ือการวิจัยการผลิตกัญชาเพ่ือประโยชนทาง
การแพทย และ นพ.สําเริง แหยงกระโทก ผูชวยรัฐมนตรีประจํา สธ. ไดมอบใบอนุญาตในการปลูกและครอบครองกัญชา ใหแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (มทส.) ณ สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมบรมราชกุมารี สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. เปนการยายตนกลากัญชาปลูกในโรงเรือน
ระบบปดรุนแรก ตามแผนการวิจัยผลิตกัญชาเชิงคุณภาพใชประโยชนทางการแพทย เพ่ือผลิตวัตถุดิบกัญชาใชผลิตยาสมุนไพรไทย 9 ตํารับเชิงพาณิชย
และเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ เผยปลูก 3,360 ตนตอรอบ ผลิตกัญชาสด 2,000 กก.เก็บเก่ียวรอบแรก ก.ค.-ส.ค.น้ี 
เด็กถูกลวงละเมิดทางเพศ 
  สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตผจก.รายวัน ,  เว็บไซตคมชัดลึก, js100  
  -เสนอขาว กรมอนามัย เพจ “Anti-Fake News Center Thailand” เผยแพรขอมูล จากกรมอนามัย หากพบวาบุตรหลานของตัวเองถูกลวงละเมิด
ทางเพศ สามารถรับมือไดตามข้ันตอนดังตอไปน้ี1. ตั้งสติ ไมแสดงอาการตกใจ โกรธ เสียใจ จะทําใหเด็กอยากเลาเหตุการณ และเกิดความมั่นใจวาเรา
สามารถชวยเหลือเขาได 2. รับฟง ไมขัดหรือโตแยงเด็ก 3. ถามหาผูกระทํา ถาเด็กไมพรอมท่ีจะบอกวาผูกระทําเปนใคร ใหใชวิธีการสอบถาม
รายละเอียดเก่ียวกับเหตุการณกอนหนาท่ีเด็กจะถูกกระทํา หลีกเลี่ยงการคาดคั้นขอมูลจากเด็ก 4. เก็บหลักฐาน รวบรวมหลักฐานตางๆ หามชําระ
รางกายเด็กกอนตรวจรักษาเปนอันขาด เพราะจะทําใหไมพบรองรอยท่ีจะเปนหลักฐานในการเอาผิดผูกระทํา 5. ขอความชวยเหลือ แจงหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 6. ตรวจรักษา หากเด็กถูกกระทํามาเปนเวลาหลายวัน ควรนําเด็กไปตรวจรักษาเพ่ือปองกันโรคติดตอและตรวจสอบการตั้งครรภ 

 


	   5.ปัญหาการแย่งชิงวัคซีน 

