
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว 

พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส ์
   -พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อม
อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสาร 8 คัน แก่ศูนย์อ านวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ส่วนแยกค่ายสิรินธรสัมพันธ์ รพ.ยะลา ส่วนแยกค่ายอิงคยุทธบริหารสัมพันธ์ รพ.ปัตตานี, ส่วน
แยกค่ายลพบุรีราเมศวร์สัมพันธ์ รพ.เทพา จ.สงขลา, ส่วนแยก จ.นราธิวาสสัมพันธ์ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมทั้งพระราชทานแก่รพ.สังกัดสธ. 4 
แห่ง ได้แก่ รพ.สังขละบุรี รพ.บันนังสตา รพ.อุ้มผาง และ รพ.แม่สะเรียง โดยมี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และ นพ.สุขุม กาญจนพิ
มาย ปลัด สธ. เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทาน 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มาตรการของ สธ.  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ส านักข่าวไทย, nationtv 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบเวชภัณฑ์จากภาคเอกชนเพื่อช่วยเหลือการควบคุมการระบาดของ
โรคโควิด 19 ประกอบด้วย บ.พระนคร พรีเมียม แคร์ จก. สนับสนุนแผ่นฟิล์มทองแดงปูองกันแบคทีเรียและไวรัส 3,800 แผ่น เป็นเงิน 1,500,000 บาท 
บ.ซันนี่เวิลด์ เคมิเคิล จก. สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 1,000 ขวด บ.ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จก. สนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจ 4 เครื่อง 
เป็นเงิน 1,120,000 บาท ท้ังนี้ ความส าเร็จในการคลี่คลายสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย สิ่งส าคัญคือ ความตื่นรู้และวินัยของคน
ในชาติ รวมถึงน้ าใจของคนไทยที่ร่วมด้วยช่วยกัน  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ nationtv    
   -ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผยในงาน "การตรวจคัดกรองโควิด 19 กับภารกิจเปิดเมือง" ว่า ต้องยอมรับว่าประเทศไทยไม่ได้ร่ ารวย การจัดการทุก
เรื่องมีทรัพยากรจ ากัด ดังนั้นในช่วงแรกจึงตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัสใกล้ชิดเท่านั้น แต่วันนี้จ านวนผู้ติดเช้ือน้อยลง จึงปรับเปลี่ยนมาคัดกรอง
ให้กว้างมากขึ้น มีการตรวจเชิงรุกมากข้ึน แต่ยังเป็นการตรวจเฉพาะกลุ่มเสี่ยง  
   -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย เดิมการตรวจทางห้องปฏิบัติการเน้นตรวจเพื่อวินิจฉัยและควบคุมโรค เปูาหมาย
ต่อไปถ้าไทยผ่อนปรนมาตรการจะเป็นการตรวจเพื่อเฝูาระวังกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งการค้นหาเชิงรุกจะมีความส าคัญมากข้ึน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (สปริงนิวส์, มติชน, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ส านักข่าวไทย, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, เส้นทางเศรษฐี, 
sanook, chiangmainews, isaranews, js100, mcot, thaipbs, inn, workpointnews) 
   -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะกิจการสวนสาธารณะคุมเข้มความปลอดภัยสกัดโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมเตือนประชาชนที่วิ่ง
ออกก าลังกาย ไม่ควรสวมหน้ากากขณะวิ่ง เพราะเสี่ยงท าให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ควรสวมปูองกันเมื่อต้อ งพูดคุยในระยะใกล้ชิด ส่วน
ผู้ปฏิบัติงาน ต้องท าความสะอาดสถานท่ีและจุดเสี่ยงสัมผัสร่วม เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์ 
   -นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ช่วงที่มีฝนตกท าใหม้คีวามช้ืนและอากาศเย็นขึ้น เช้ือโรคจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น ดังนั้น 
สิ่งที่ประชาชนยังต้องท าเหมือนเดิม คือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ กินร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว หลีกเลี่ยงการไปในที่มีคนมากๆ และส ารอง
หน้ากากผ้าไว้วันละหลายๆ ช้ิน ถ้าหน้ากากช้ืนขอให้เปลี่ยนใหม่  
สื่อที่น าเสนอ  : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, nationtv, mcot, workpointnews) 
   -นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด 19 ในไทย ว่า ผู้ปุวยใหม่ 1 ราย จากนราธิวาสอยู่ระหว่าง
สอบสวนโรคว่าติดมาจากที่ใด ขณะที่สถานการณ์ไทยดีขึ้นเรื่อย  ๆ จึงได้ผ่อนคลายมาตรการ หลังเปิดกิจการบางส่วนมา 3 วัน มีข้อห่วงใยเรื่องการ
เดินทางในช่วงหยุดยาว การออกนอกพ้ืนท่ี จ.ภูเก็ตไปจังหวัดอื่นจ านวนมาก การแย่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนสิ่งที่น่าช่ืนชมคือ หลายกิจการที่ผ่อน
ปรนได้เตรียมตัวอย่างดี มีอุปกรณ์ปูองกัน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, มนติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สวท., ส านักข่าวไทย, ฐานเศรษฐกิจ, ส านักข่าวอินโฟ
เควส, tnnthailand, thaipbs, sanook, innnews, thebangkokinsight, bluechipthai) ทีวีช่อง 5, NBT, Thaipbs 
   -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุม เผย การดูแลรักษาผู้ปุวยโรคโควิด 19 ของสถาบันบ าราศนราดูรเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ผู้ปุวยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเป็นต้นแบบรพ.โรคติดเช้ือ ได้น าเทคโนโลยีกระบวนการรักษาใหม่มาใช้กับผู้ปุวยประสบความส าเร็จ เช่น ยาฟา
วิพิราเวียร์ รวมถึงยาฉีดเรมเดซิเวียร์ ซึ่งตอนนี้ใช้ 7 คน ในจ านวนนี้เสียชีวิต 2 คน ผู้ปุวยอายุหลากหลาย น้อยสุด 47 วัน มากสุด 83 ปี  
   -นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ ผอ.สถาบันบ าราศนราดูร กล่าวว่า ขณะนี้เหลือผู้ปุวยติดเชื้อโควิด 19 รักษาตัวแค่ 1 คน และมีผู้ปุวยอยู่ในข่ายเฝูาระวังอีก 10 
คน ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กรุงเทพธุรกิจ 
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   -นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรักษาผู้ปุวยโรคโควิด 19 ด้วยสารสกัดฟูาทลายโจร ว่า ยังไม่ได้
เริ่มท าการรักษาเนื่องจาก 1.จ านวนผู้ปุวยโควิด19 รายใหม่ในกทม. ขณะนี้มีไม่มาก 2.โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านความเห็นของคกก.จริยธรรมของกรมฯแล้ว 
เมื่อ 30 เม.ย. และต้องยื่นเรื่องต่อคกก.จริยธรรมของสถาบันบ าราศนราดูร เร็วๆ นี้ หากกระบวนการเสร็จสิ้นท้ังหมดแล้ว จะพร้อมเริ่มการวิจัยทันที 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า 
   -พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการสธ. เขตฯ 13 กทม. พร้อมด้วย นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แกร็บ ประเทศไทย และ
ผู้บริหารกรมควบคุมโรค เปิดกิจกรรม “ผนึกก าลังค้นหาผู้ปุวยโควิด 19 เชิงรุก (Active Case Finding) ในผู้ขับขี่” กลุ่มเปูาหมายที่วางแผนการค้นหา
ในพื้นที่รับผิดชอบเขตฯ 13 คือ 1.กลุ่มการเดินรถทุกระบบ 2.กลุ่มอาชีพเสี่ยง 3.กลุ่มองค์กร 4.กลุ่มสถานที่แออัด และ 5.พื้นที่รอยต่อเขตเมือง
ปริมณฑล โดยน าร่องที่เขตบางเขน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ 
   -นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย 5 วิธีฟื้นฟูจิตใจในวัยแรงงาน ดังนี้ 1.ตั้งสติด้วยพลังใจที่เข้มแข็ง 2.ปรับตัวและปรับใจ กล้าเผชิญ
กับปัญหาที่เข้ามา 3.ส ารวจความสามารถของตนเอง เรียนรู้หรือฝึกฝน 4.หมั่นกระตุ้นพลังใจที่สร้างสรรค์ของตนเอง เพื่อก้าวข้ามปัญหาไปให้ได้ และ 5.
ส่งต่อพลังใจท่ีสร้างสรรค์ให้ผู้อื่น ด้วยการบอกเล่าประสบการณ์  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.แนวหน้า 
   -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ให้ค าแนะน าแนวทางการ
ปูองกันเช้ือโควิด 19 ในร้านตัดผม เสริมสวย ตามมาตรการผ่อนปรน ทีโ่รงเรียนเสริมสวยชลาชล อาคาร Biztown ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ) 
   -พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ระบุ มาตรการผ่อนปรนมีอีกหลายอย่างที่ต้องปรับปรุง โดยเฉพาะเรื่องของความร่วมมือจาก
ภาคธุรกิจ เอกชนต่าง ๆ ในการผ่อนปรนมาตรการ รวมถึงความร่วมมือจากประชาชนในการสร้างรายได้ ซึ่งรัฐบาลให้ความส าคัญกับทุกภาคส่วน พร้อม
ทั้งต าหนิกรณีการแย่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งได้สั่งการใหม้ีมาตรการที่ชัดเจนไม่ให้มกีารแย่งชิงกันซื้ออีก  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, 
สยามรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดพย์, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, isranews, mcot, innnews, thaipbs, mthai, sanook, js100, thebangkokinsight, 
thematter, thaipbs, kapook) 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 (5 พ.ค.) พบผู้ปุวยใหม่เพิ่ม 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ปุวยสะสม 2,988 ราย รักษา
หาย 2,747 ราย ยังรักษาในรพ. 187 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 54 ราย ผู้ปุวยรายล่าสุดเป็นชายไทย อายุ 45 ปี ชาว จ.นราธิวาส มีโรคประจ าตัวคือ
เบาหวาน มีประวัติเดินทางไปศาสนสถาน ร่วมศาสนพิธีในต่างประเทศ และสัมผัสผู้ติดเช้ือในชุมชน ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนโรค ระหว่าง
วันท่ี 7 เม.ย.- 4 พ.ค. มีการตรวจหาเช้ือในผู้ที่มีอาการตามนิยามเฝูาระวังทั้งหมด 50,741 ราย ในจ านวนนี้พบผู้ติดเช้ือ 767 ราย คิดเป็น 1.51% และ
จนถึงขณะนี้ตรวจหาเชื้อไปแล้วกว่า 200,000 ตัวอย่าง 
   -ผลการส ารวจออนไลน์ที่จัดท าโดย สธ. ร่วมกับส านักงานสถิติแห่งชาติ เรื่องความร่วมมือของประชาชนในการ "อยู่บ้าน หยุดเช้ือ เพื่อชาติ" ตลอด
เดือน เม.ย. ผู้ตอบแบบสอบถาม 99,865 ราย พบว่า 99.8% เข้าใจว่าควรอยู่บ้านหยุดเช้ือเพื่อชาติอย่างไร 93.8% คิดว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดการ
ระบาดของโรค 91.2% ใส่หนา้กากอนามัย/หน้ากากผ้า 87.2% ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 86.1% กินร้อนช้อนตัวเอง 65.3% รักษาระยะห่าง 1-
2 เมตร และ 62.9% ไม่เอามือจับหน้า จมูก ปาก ถือเป็นเรื่องดีที่การสวมหน้ากากอนามัยสูงกว่า 90% แต่การปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆ เช่น การรักษา
ระยะห่าง และการไม่เอามือสัมผัสบริเวณใบหน้ายังอยู่ในระดับต่ า ซึ่งน่าเป็นห่วง เพราะเป็นเหตุให้ติดเชื้อได้ 
   -ส าหรับจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ปุวยมาก่อนยังเป็นกลุ่มเดิม คือ ก าแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง  สิงห์บุรี อ่างทอง และสตูล 
จากการวิเคราะห์ผู้ปุวยยืนยันในช่วง 2 สัปดาห์ล่าสุด จ านวน 174 ราย จ าแนกตามปัจจัยเสี่ยง พบว่าในศูนย์กักกันมี 60 ราย ซึ่งเป็นคนต่างด้าวเข้า
เมืองผิดกฎหมาย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ปุวยยืนยันรายก่อนหน้า 49 ราย การค้นหาเชิงรุก 31 ราย ผู้ปุวยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้ากักตัวใน
สถานที่กักกันของรัฐ 13 ราย ไปสถานที่ชุมนุมชน 8 ราย อาชีพเสี่ยง 6 ราย คนไทยกลับจากต่างประเทศ 3 ราย บุคลากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข 2 ราย ตรวจก่อนท าหัตถการ 1 ราย และไปสถานที่แออัด 1 ราย 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, js100, thaipbs, isaranews, กรมประชาสัมพันธ์ 
   -โฆษก ศบค. กล่าวว่า ชุดสายตรวจได้ออกตรวจกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย อาทิ ร้านอาหาร ร้านค้า และร้านตัดผม 9,083 แห่ง พบ
ปฏิบัติตามมาตรการร้อยละ 96 ที่ประชุม ศบค. จะติดตามทุกวันเพื่อประเมินสถานการณ์และเฝูาระวังอย่างใกล้ชิด ส่วนวันวิสาขบูชา 6 พ.ค.นี้ ให้งด
กิจกรรมทางศาสนาทุกประเภทที่คนมารวมกลุ่มกัน ยกเว้นการประกอบกิจของสงฆ์ ส่วนกิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชาให้ท าที่บ้าน เวลา 19.00 น. 
ซึ่งแต่ละวัดมีการปรับตัวตามวิถีชีวิตใหม่แล้ว 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์ 
   -พญ.แพรวพรรณ บุณยรัตพันธ์ุ แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านผิวหนัง สถาบันบ าราศนราดูร กล่าวว่า จากประสบการณ์ดูแลผู้ปุวยโควิด 19 กว่า 200 คน พบ
ผู้ปุวยมีผื่นผิวหนังเกิดขึ้นน้อยกว่า 5% ส่วนใหญ่เกิดจากผลข้างเคียงของยาที่ใช้รักษา โดยจ านวนผู้ปุวยท่ีสงสัยมผีืน่จากโรคโควิด 19 เองมีน้อยกว่าที่เกิด
จากยา ผื่นมีลักษณะเป็นผื่นแดง หายได้เอง แต่ต้องติดตามเรื่องผื่นในคนไข้กลุ่มนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ js100 
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   -สสส. ร่วมกับ สบส. ขับเคลื่อนกิจกรรม “อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด 19” โดยเฉพาะใน จ.สมุทรสาคร ที่มีแรงงานข้ามชาติประมาณ 200,000-
300,000 คน เป็นชาวเมียนมามากที่สุด รองลงมาคือ ลาว และกัมพูชา จึงใช้กลไก อสต.เข้าไปให้ความรู้กับประชากรกลุ่มนี้เกี่ยวกับการดูแลปูองกัน
ตัวเองจากโควิด 19 โดยใช้สื่อ 3 ภาษา ที่ สสส. ผลิตร่วมกับ ม.มหิดล เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องโควิด 19  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ 
   -พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก ก.กลาโหม หารือหน่วยงานในชลบุรีเพื่อหาพื้นที่เพิ่มเติมรองรับการกักตัวคนไทยทยอยกลับจากต่างประเทศ ได้
ประสานก.การต่างประเทศ พิจารณาแผนการใช้โรงแรมในพื้นที่อีก 7 แห่ง จ านวน 2,500 ห้อง เพื่อหมุนเวียนรองรับเป็นพื้นที่กักควบคุมโรคแห่งรัฐ
เพิ่มเติม 
ประเด็นที่มีผลกระทบ 
1.กรณี จ.ยะลา ผลตรวจคลาดเคลื่อน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, 
กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, isranews, mcot, innnews, thaipbs, mthai, sanook) 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เผย กรณีผลตรวจหาผู้ติดเช้ือใน จ.ยะลา คลาดเคลื่อนท าให้มีรายงานพบผู้ติดเช้ือ 40 คน แต่ผลการตรวจซ้ า
เป็นลบ สธ.อยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ รวมทั้งเก็บตัวอย่างจากประชาชนเพื่อน าไปตรวจซ้ าอีกครั้ง โดยจะแถลงในช่วงบ่ายวันน้ี (5 พ.ค.) 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, acnews, thaipbs, kaohoon, tnnthailand, 
workpointnews, innnews, nationtv, สวท., ส านักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น) ทีวีทุกช่อง 
   -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีผลตรวจที่ รพ.ยะลา ว่า ความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้เสมอใน
ห้องปฏิบัติการ หลักๆ เกิดจาก 3 อย่าง 1.ความผิดพลาดจากมนุษย์ 2.ความผิดพลาดจากเครื่องมือ และ 3.จากระบบ ซึ่งจะต้องหาสาเหตุและไม่ให้
เกิดขึ้นต่อไป วิธีปฏิบัติเมื่อผลตรวจไม่ตรงกันคือ น าตัวอย่างมาตรวจซ้ า และส่งแล็บตรวจยืนยัน ขณะนี้ผู้เช่ียวชาญจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
ม.สงขลานครินทร์ ได้ไปตรวจสอบท่ี รพ.ยะลา และได้ส่งตัวอย่างให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจซ้ า คาดว่าพรุ่งนี้จะทราบผล ส่วนคนใกล้ชิดผู้ต้อง
สงสัยทั้ง 40 ราย ต้องเฝูาระวัง ยังไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ 
   -เจ้าหน้าท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา ร่วมตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ รพศ.ยะลา หลังเกิดกรณีผลตรวจผู้ปุวย 40 คน
ของ รพศ.ยะลา ได้ผลบวก แต่ผลตรวจซ้ าของห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สงขลา ได้ผลเป็นลบ จนต้องส่งตัวอย่างตรวจซ้ าที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรอผลการยืนยัน 
2. การปฏิบัติตัวช่วงวันวิสาขบูชา 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ส านักข่าวอิศรา 
   -โฆษก ศคบ. แนะแนวปฏิบัติเนื่องในวันวิสาขบูชา มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศงดจัดกิจกรรมที่ประชาชน
มารวมกลุ่มกันทุกประเภท ยกเว้นการปฏิบัติกิจของสงฆ์ โดยให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จนกว่าสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคจะเข้าสู่ภาวะปกติ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, สยามรัฐ, mcot, อินโฟเควส, ส านักข่าวอิศรา 
   -สสส. ชวนสงฆ์ไทย “กินร้อน ช้อนแยก แตกวง” ต้านโควิด 19 เตือนท าบุญวันวิสาขบูชา เว้นระยะห่างทางสังคม และใช้สูตรโภชนปัญญา 1:1:9:9 
ไข่ 1 ฟอง-นม 1 กล่อง-โปรตีน 9 ช้อน-ก้าวเดิน 30 นาที เสริมความแข็งแรงพระสงฆ์ ผู้สูงอายุ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ 
   -พระครูวิรัตธรรมโชติ เจ้าคณะอ าเภอเมืองสงขลา แนะช่วงวิกฤติโควิด 19 พุทธศาสนิกชนแสดงออกในวันวิสาขบูชาได้ 2 อย่าง คือ อามิสบูชา โดย
บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียน ในวัด สถานที่ราชการ หรือบ้าน สามารถบูชาด้วยการประดับธงธรรมจักร ส่วน การปฏิบัติบูชา โดนการยกค าสอนในทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อท าให้จิตใจมีความสุข ความสบาย สามารถปฏิบัติได้ที่บ้านโดยไม่ต้องไปจัดกิจกรรมรวมคนหมู่มากเหมือนทุกป ี
3.ความแออัดบนรถไฟฟ้าหลังผ่อนปรนมาตรการ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, 
กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, isranews, mcot, innnews, thaipbs, mthai, sanook) 
   -โฆษก ศคบ. เผย กรณีสถานีรถไฟฟูาหลายแห่งมีความแออัด พบว่าส่วนใหญ่ยังคงสวมหน้ากากอนามัย แต่ผู้ด าเนินกิจการต้องพยายามปรับพื้นที่ 
และอาจมีการปรับเพิ่มเที่ยวโดยสาร เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด 
สื่อที่น าเสนอ  : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, nationtv, mcot, workpointnews) 
   -นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เผย ที่ผ่านมาระบบขนส่งสาธารณะได้พูดคุยกับกรมควบคุมโรคและกรมอนามัยแล้วถึงการ
บริหารจัดการ ส่วนหนึ่งที่พบคือ มีการท าความสะอาดบ่อยมาก พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนที่โดยสารใส่หน้ากาก ส่วนเรื่องที่มีคนแน่นเกินไป ทุกฝุาย
ก าลังปรับตัว เมื่อทุกอย่างเข้าสู่ระบบการเว้นระยะห่างจะดีขึ้น  
4.การตรวจสอบคุณภาพชุดตรวจโควิดอย่างง่าย  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, newstv, nationtv, isaranews, sanook, ส านักข่าวไทย, สวท., กรมประชาสัมพันธ์) 
   -อย. ช้ีแจง กรณีชุดตรวจโควิดอย่างง่ายของ Guangzhou Wondfo Biotech Co.Ltd ประเทศจีน ที่มีข่าวอินเดียและอังกฤษปฏิเสธการใช้เนื่องจาก
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แสดงผลไม่แน่นอน แต่ในไทยผ่านการตรวจประเมิน ว่า อย.ออกหนังสือรับรองการน าเข้าชุดตรวจอย่างง่ายยี่ห้อ SARS-CoV-2 Antibody Test 
(Lateral Flow-Method) ที่ผลิตโดย Guangzhou Wondfo Biotech Co.Ltd ประเทศจีน ให้ผู้ประกอบการ 3 ราย คือ 1.บ. เฟิร์มเมอร์ จก. 2.บ. 
ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จก. และ 3. บ. แอตแลนต้า เมดดิดแคร์ จก. ซึ่งผ่านการตรวจประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหนังสือรับรองการ
ขายตามกฎหมาย (Certificate of Free Sale Legalized) และหนังสือรับรองผลิตภณัฑ์ (Catalogue) ครบถ้วนแล้ว และวันท่ี 29 เม.ย. ได้เก็บตัวอย่าง 
ชุดตรวจที่สถานที่น าเข้าของ บ. เฟิร์มเมอร์ จก. และ บ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จก. ส่งตรวจที่ศูนย์วิเคราะห์คุณ ภาพชุดตรวจสอบอย่างง่าย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วน บ. แอตแลนต้า เมดดิดแคร์ จก. ยังไม่มีการน าเข้าผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะได้ผลวิเคราะห์เร็ว ๆ นี้ หากพบไม่ได้คุณภาพ
มาตรฐาน จะมีการด าเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งให้ท้ัง 3 บริษัทส่งแผนการกระจายสินค้า เป็นการปูองกันล่วงหน้าหากเกิดปัญหาและต้องมีการเรียก
คืนสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยกับประชาชน 
5. ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองสงขลาติดเชื้อโควิด 5 ราย 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, mcot 
   -พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เผยกรณีพบชาวต่างด้าวท่ีศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมือง จ.สงขลา ติดเช้ือโค
วิด 19 เพิ่มอีก 18 คน จากเดิมติดเชื้อ 42 คน ว่า ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ตม.ติดเช้ือ 5 ราย และเจ้าหน้าที่ ตม.สุวรรณภูมิอีก 1 ราย รวมมีเจ้าหน้าที่ ตม. 
ติดเช้ือ 6 ราย ส่วนผู้ต้องกักติดเช้ือช่วงแรก 42 ราย  ผบ.ตร.ได้มอบหมายให้ตนเข้าไปดูแลร่วมกับรมว.สธ. ได้สั่งการให้ทีมแพทย์ในพ้ืนท่ีตรวจคัดกรองผู้
ต้องกักท่ีเหลือ 28 คน บริเวณช้ัน 2 ซึ่งแยกคนละช้ันกับผู้ต้องกักท่ีติดเชื้อชุดแรก สรุปมีผู้ต้องกักท่ีอยู่ในรพ.สนามของห้องกักตรวจคนเข้าเมือง จ.สงขลา 
ติดเชื้อทั้งหมด 60 ราย ซึ่งมทีีมบุคลากรทางการแพทย์มาอยู่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตม. ท่ีรพ.สนาม ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อดูแลบุคคลเหล่านี้ 
6.การใช้เคร่ืองซักผ้าสาธารณะ  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ kapook 
   -รศ.นพ.นิธิพัตน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ แนะน าการใช้เครื่องซักผ้าสาธารณะ ดังนี้ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนใช้
เครื่องซักผ้า หลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวเครื่องซักผ้าสาธารณะโดยตรง โดยเฉพาะฝาจับและปุุมกดต่าง ๆ ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังหยิบจับเหรียญ และ
เอาผ้าลงเครื่องซักเรียบร้อย ล้างมือด้วยเจลแอลกฮอล์หรือสบู่ก่อนหยิบผ้าที่ซักเสร็จแล้วออกจากเครื่อง และล้างมืออีกรอบหลังตากผ้าเสร็จ 
สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์  
   -จ.ชลบุรี พัทยา ประกาศยกเลิก 8 จุดคัดกรอง คืนพื้นที่ให้ประชาชน หลังไม่พบผู้ติดเช้ือถึง 20 วัน ด้าน สสจ.ชลบุรี ประกาศให้เป็นพืน้ท่ีสีขาว แต่ยัง
เข้มมาตรการปูองกันพ้ืนท่ีโซนชั้นใน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ 
   -เจ้าหน้าท่ี กกต. ทีต่ิดโควิด 19 ทั้ง 3 ราย อาการปลอดภัยแล้ว แต่กกต.ยังคงคุมเข้มมาตรการจนถึงสิ้นเดือน พ.ค. เชื่อว่าจะช่วยลดระบาดได้ 
Fake news 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ js100 
   -ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยประเด็นพบผู้ติดเช้ือโควิด 19 จ านวน 3 คน ที่ตลาดเสรี จ.นครปฐม กรมควบคุมโรคช้ีแจงว่าเป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีรายงาน
การพบผู้ติดเช้ือท่ีตลาดเสรี  
สถานการณ์ในต่างประเทศ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน คอลัมน์ มุมจีน, สยามรัฐ คอลัมน์ จับอุณหภูมิโลก, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, 
เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ส านักข่าวอินโฟเควสท์, tnnthailand, MCOT, กรมประชาสัมพันธ์) 
   -สหรัฐและจีน เร่งพัฒนาวัคซีนต้านโรคโควิด 19 ซึ่งผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าต้องรอถึงปีหน้ากว่าที่ทั่วโลกจะมีวัคซีนใช้ ปัจจุบั นทั่วโลกมี
วัคซีนต้นแบบ 8 ตัวท่ีอยู่ในข้ันการทดสอบทางคลินิก 
   -สหรัฐฯ รมว.ต่างประเทศสหรัฐ กล่าวว่า รัฐบาลมีหลักฐานส าคัญที่ยืนยันว่าไวรัสโคโรนา 2019 มาจากห้องแล็บในนครอู่ฮั่น แม้ไม่ตั้งใจ แต่จีนมี
ประวัติการท าให้โลกติดเช้ือและมีประวัติเป็นเจ้าของห้องแล็บที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
   -จีน คณะนักวิทยาศาสตร์ของจีน วิเคราะห์ลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ของละอองลอยในอากาศที่มีไวรัสโคโรนา  และยืนยันว่าไวรัสฯ อาจมี
ศักยภาพแพร่กระจายผ่านละอองลอยในอากาศได้ ด้านนครเซี่ยงไฮ้ มีชาวจีนท่ีมาเที่ยวเทศกาลวันแรงงาน จนลืมมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 
   -ออสเตรเลีย นายกรัฐมนตรีให้ค ามั่นว่าจะมอบเงิน 352 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนโครงการ Coronavirus Global Response 
International Pledging Event ซึ่งริเริ่มโดย EU  
   -นิวซีแลนด์ ไม่พบผู้ตดิเช้ือรายใหม่ติดต่อกันเป็นวันท่ี 2 
   -สิงคโปร์ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 632 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 19,410 ราย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้ถือใบอนุญาตท างานท่ีพักอยู่ในหอพักแรงงานต่างชาติ   
   -อิตาล ีรัฐบาลอนุญาตให้โรงงานต่างๆ กลับมาเดินสายการผลิตได้ รวมถึงเปิดสวนสาธารณะ ร้านค้าต่าง ๆ ยังคงปิดจนถึงวันที่ 18 พ.ค. แต่อนุญาต
ให้ร้านอาหารขายอาหารแบบรับกลับได้ โรงเรียน โรงภาพยนตร์ และโรงละครยังปิดไม่มีก าหนด 
   -ญี่ปุ่น ขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ัวประเทศ ไปจนถึงสิ้นเดือนพ.ค. 
   -ลาว ไม่พบผูต้ิดเชื้อใหม่ 23 วันติดต่อกัน ชวนพลเมืองร าลึกวันล้างมือสากล 

   -คูเวต ประกาศเข้าร่วมโครงการริเริ่มของ WHO เพื่อเปรียบเทียบทางเลือกในการรักษาโรคโควิด 19 
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ประเด็นข่าว 

   -รัสเซีย แพทยโ์ดดตึกฆ่าตัวตาย 3 ราย หลังถูกบังคับให้ท างานท้ังที่ติดโควิด 19 
   -อินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 484 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 12,071 ราย 
   -สิงคโปร์ ผู้ติดเชื้อใกล้ถึง 20,000 ราย สูงสุดในอาเซียน 
   -สถานการณ์ทั่วโลก 210 ประเทศ มีผู้ติดเช้ือ 3,582,464 ราย เสียชีวิต 248,561 ราย รักษาหาย 1,160,080 ราย สหรัฐฯ เป็นอันดับหนึ่ง ติดเช้ือ 
1,188,555 ราย เสียชีวิต 68,602 ราย อิตาลี ติดเช้ือ 210,171 ราย เสียชีวิต 28,884 ราย อังกฤษ ติดเช้ือ 186,599 ราย เสียชีวิต 28,446 ราย สเปน 
ติดเชื้อ 247,122 ราย เสียชีวิต 25,264 ราย 
บทความ 
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ ตรีศูล 
   -เสนอว่า หลังคลายล็อกมีผู้คนข้ามจังหวัดจ านวนมาก ส่วนหนึ่งว่างงานจึงกลับภูมิล าเนา หวังว่าจะไม่เป็นแบบที่สธ.กังวลว่าโควิด 19 จะระบาด
ระลอกใหม่ ขอให้ผู้ทีก่ลับบ้านยึดหลัก อยู่บ้านหยุดเชื้อ สวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง  
สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด 
   -เสนอว่า นายกฯ ต าหนิเรื่องการแย่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสั่งการให้มีมาตรการชัดเจน หากเกิดการแย่งชิงกันซื้ออีก จะถือว่าไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการ และจะสั่งปิด ด้านแพทย์หัวหน้าแผนกจิตเวช รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง แสดงความเห็นว่า ในยุคที่ยังไม่มียาจิตเวชคลายเครียด แก้เศร้า มนุษย์ใช้
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท าให้อารมณ์ดี ลดความฟุูงซ่านจากความเครียดในชีวิตจริง 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ ส านักข่าวหัวเขียว 
   -กล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด 19 ในไทยท่ีพบผู้ติดคนแรกเมื่อ 12 ม.ค. จนหนักสุด 22 มี.ค. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 188 คน ในวันเดียว ท าให้นายกฯ 
ตัดสินใจใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินล็อกดาวน์ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อลดลงมาเป็นหลักสิบและเหลือเพียง 1 คน เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา แต่ล่าสุด พบผู้เช้ือกลุ่มใหม่เป็น
แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงส าคัญที่อาจเป็นพาหะให้โควิดกลับมาระบาดระลอกสองซ้ ารอยสิงคโปร์ ข้อส าคัญ หลังรัฐบาลคลาย 
ล็อกดาวน์ ถ้ามาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมไม่เข้มข้นเสมอต้นเสมอปลาย ประเทศไทยอาจซ้ ารอยอินเดียที่ผู้ปุวยสะสมสูงกว่า 30,000 คน เพราะ
ปัญหาการรักษาระยะห่างทางสังคม ย้ าว่า ตัวเลขผู้ติดเช้ือลดลงไม่ใช่การรับรองว่าโควิดจะสิ้นฤทธ์ิ แม้ไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่เลยก็ยังต้องลุ้นไปอีก 28 วัน 
สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวข้นคนเข้ม 
   -กล่าวถึงกรณี 40 ผู้ต้องสงสัยติดเช้ือรายใหม่ จ.ยะลา ตรวจครั้งแรกในพื้นที่ผลเป็นบวก ตรวจครั้งที่สอง ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.สงขลา ผลเป็นลบ เลย
ต้องส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจครัง้ทีส่าม นพ.ไพจิตร์ วราชิต ที่ปรึกษาด้านโควิด สธ. อธิบายว่า ผลบวกที่ได้ตอนแรกเป็นผลบวกลวง จากความ 
คลาดเคลื่อนในการติดตั้งเครื่องสกัด RNA อาจท าให้มีการปนเปื้อนของเชื้ออื่น 

กองทุนสู้โรคเอดส์ 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน 
   -น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.อนุมัติขยายเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรค
เอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย ปีละ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 48 ล้านบาท) เป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2567 ตาม
ทีส่ธ. เสนอ 
อันตรายจากอากาศร้อน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, sanook, mcot, chiangmainews) 
   -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุ สภาพอากาศท่ีร้อนจัดและอุณหภูมิที่สูงในช่วงหน้าร้อน หากร่างกายได้รับความร้อนสูงเกินไปและ
ไม่สามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ อาจท าให้เกิด 6 อาการ ตามระดับความรุนแรง ได้แก่ 1.ผื่นผิวหนัง แนะให้อาบน้ า สวมเสื้อผ้าที่ระบาย
อากาศได้ดี และทายาบริเวณที่เป็นผื่น 2.บวมที่ข้อเท้า ควรพักผ่อนและนอนยกขาสูง 3.ตะคริว ให้นวดเบาๆ สลับกับการยืดกล้ามเนื้อ 4.เป็นลม ให้
ผู้ปุวยนอนหงาย ใช้หมอนรองขาและเท้าสูงกว่าล าตัว ใช้ผ้าชุบน้ าเย็นเช็ดหน้า และบีบนวดแขนขา หากอาการไม่ดีขึ้น ให้ไปพบแพทย์ 5.เพลียแดด ให้
ผู้ปุวยนอนยกขาสูง ใช้พัดลมเปุา วางถุงใส่น้ าแข็งไว้ตามซอกคอ รักแร้ ข้อพับและขาหนีบ หากผู้ปุวยยังมีอุณหภูมิร่างกายสูงให้น าส่งรพ.ทันที 6.โรคลม
ร้อน หรือฮีท สโตรก หากไม่ได้รับการปฐมพยาบาลทันทีอาจเสียชีวิตได้ ให้น าผู้ปุวยหลบเข้าที่ร่มหรือในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ถอดเสื้อผ้าให้เหลือ
เท่าที่จ าเป็น ใช้ผ้าชุบน้ าเย็นเช็ดตามตัว ใช้พัดลมเปุา วางถุงใส่น้ าแข็งไว้ตามซอกคอ รักแร้ ข้อพับและขาหนีบ และรีบน าส่งรพ.โดยเร็ว 
ข่าวปลอมขอรับการสนับสนุนค่าโฆษณา 
สื่อทีน่ าเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, js100) 
   -อย. ระบุ ไม่เคยอนุญาตให้ผู้ใดน าช่ือและตราสัญลักษณ์ อย. ไปท าหนังสือขอรับการสนับสนุนค่าโฆษณาจัดท าวารสารฉบับพิเศษ อย. Report รวมทั้ง
ไม่มีนโยบายให้หน่วยงานหรือส านักพิมพ์ใดจัดท าวารสารฉบับพิเศษ ทั้งนี้ พบว่ามีการขอสปอนเซอร์ลักษณะนี้เป็นประจ าทุกปี จึงขอเตือนบริษัท ห้าง
ร้าน อย่าหลงเชื่อ ขอให้สอบถามข้อเท็จจริงจาก อย.โดยตรง และหากพบการแอบอ้างเรี่ยไรเงิน แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 
ค่าเบ้ืยเลี้ยง อสม. 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ tnnthailand 
   -อสม. จ.พิษณุโลก ขอให้ผู้ว่าฯ ช้ีแจงกรณีการจ่ายเบี้ยเลี้ยง 240 บาทในการลงพื้นที่คัดกรองโควิด 19 โดยหากจะลดเหลือ 120 บาท จะไม่ขอรับ 
พร้อมต าหนิศูนย์สุขภาพท่ี 2 พิษณุโลก ให้ข่าวกับเพจกระทรวงดิจิทัลฯ ว่าเป็นข่าวบิดเบือน ด้านผู้ว่าฯ ส่งผอ.ศูนย์ด ารงธรรมมารับเรื่องแทน  
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พบเข็มฉีดยาในคูน้ าสาธารณะ 
สื่อที่น าเสนอ : ส านักข่าวไทย 
   -ชาวบ้านจ.กระบี่ พบเข็มฉีดยากว่า 500 ช้ินอยู่ในขวดน้ า 5 ลิตร จ านวน 5 ขวด ลอยมาในคูน้ าสาธารณะ เขตเทศบาลเมืองกระบี่ ด้านเจ้าหน้าที่งาน
อาชีวเวชกรรม รพ.กระบี่ ระบุเป็นเข็มที่ใช้ในงานทันตกรรม เตรียมน าไปก าจัด   

 
 
 


