
 
 
 

 
 

ประเด็นขาว หมายเหตุ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มาตรการของ สธ.  
สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ. (เดลินิวส, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ไทยรัฐ) เว็บไซต (มติชน, 
คมชัดลึก, เดลินิวส , ไทยโพสต, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, ประชาชาติ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชนสุดสัปดาห, สปริงนิวส ,  
กรมประชาสัมพันธ, ฐานเศรษฐกิจ, mcot, thebangkokinsight, innnews, tnnthailand, nationweekend, thainews)  
   -นพ.อนุพงศ สุจริตกุล ผูทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เผยวา แมจํานวนผูปวยรายใหมจะลดลง แตมาตรการคนหาผูปวยติดเช้ือ
โควิด 19 ยังตองดําเนินการตอ ซึ่งศักยภาพท้ังหองปฏิบัติการและการดูแลการรักษาขณะน้ีมีความพรอมสูงสุด หากสถานการณ
ยังคงเปนเชนน้ีจะเขาสูภาวะปกติใหม (New Normal) คือ ทุกคนออกจากบานใสหนากากอนามัย ลางมือบอย ๆ เวนระยะหาง
ทางสังคม ประกอบกับสถานประกอบการและหนวยงานองคกรตาง ๆ ยังสนับสนุน Work from home ย้ําทุกคนตองตระหนัก
วาการระบาดรอบสองอาจจะเกิดข้ึนได สวนการพัฒนาวัคซีน ขณะน้ีไทยอยูในชวงพัฒนาตนแบบวัคซีนและอยูในระยะทดลอง 
ซึ่งจากศักยภาพของไทยตองใชเวลา 24-36 เดือน จึงไดรวมมือกับประเทศท่ีพัฒนาวัคซีน เชน จีน สหรัฐฯ เมื่อพัฒนาสําเร็จจะ
ไดรับวัคซีนมาใชในประเทศ 
   -นพ.ณรงค อภิกุลวาณิช รองอธิบดีกรมการแพทย กลาวถึงความพรอมในการเตรียมเตียงดูแลรักษาผูปวยโควิด 19 ซึ่งอาจมี
การแพรระบาดรอบ 2 วา ขณะน้ีกทม.และปริมณฑลไดเตรียมเตียงรองรับผูปวย 2,000 เตียง  
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตเดลินิวส, สปริงนิวส, thebangkokinsight, nationtv 
   -นพ.รุงเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. กังวลวา โควิด 19 จะระบาดระลอก 2-3 แน หลังพบวาคนไทยเริ่มประมาท ไมสวมหนากาก
อนามัย ซึ่งแมจํานวนผูปวยรายใหมลดลง เปนการแพรระบาดในวงจํากัด แตไมใชโรคสงบ และปจจัยการระบาดยังมีอยู 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซต js100 
   -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุ ถามีอาการไอ จาม แนะนําใสหนากากอนามัยทางการแพทย เน่ืองจากฝง
ดานในจะอุมละอองฝอยจากไอจาม ตรงกลางจะกรองเช้ือโรค สวนดานนอกจะกันนํ้า จึงไมทําใหละอองฝอยพุงออกไป หากใส
หนากากแบบวาลว เวลาไอจามละอองฝอยสามารถออกมาท่ีวาลวได แตท่ีวาลวจะมีแผนกรองจึงชวยลดความแรงของการไอจาม
ลงไดบาง อาจจะพุงไปไมไดไกลมาก 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซต (ฐานเศรษฐกิจ, newstv) 
   -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กลาววา สถานท่ีใหบริการสปา อาบนํ้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว อาจเปน
แหลงเสี่ยงตอการแพรกระจายของเช้ือโควิด 19 กรมฯ ไดจัดทําแนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุข โดยใหเจาของรานตองบันทึก
รายช่ือ ท่ีอยู เบอรโทรศัพทเคลื่อนท่ี วันท่ีและเวลา ของผูท่ีนําสัตวมารับบริการทุกราย เพ่ือใหสามารถติดตามตัวไดกรณีตองมี
การสอบสวนโรค จัดใหมีท่ีลางมือพรอมสบูและนํ้า หรือเจลแอลกอฮอลใหพนักงาน สําหรับผูท่ีนําสัตวมารับบริการและผูมา
ติดตอ ตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา จํากัดจํานวนผูมารับบริการ และทําความสะอาดภาชนะอุปกรณ 
เครื่องมือตาง ๆ รวมท้ังกรงท่ีใสสัตวเลี้ยงทุกครั้งกอนและหลังรับฝากเลี้ยง สวนภาชนะใสอาหารสัตวตองไมมีเศษอาหารตกคาง 
อุปกรณเครื่องใชใหใชกับสัตวตอตัวเพียงครั้งเดียว ไมใชซ้ํา 
สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ.ขาวสด, เว็บไซต (ขาวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต, mcot, js100) 
   -นพ.สรรพงศ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยฯ แนะนําการกินอยูอยางไทยตามหลักชีวิตวิถีใหม (New 
Normal) ดวยกลุมพืชผักสมุนไพร 3 กลุม คือ 1.มีฤทธ์ิสรางภูมิตานทาน เชน เห็ดตาง ๆ แตตองระวังเรื่องความสะอาดผานการ
ตม น่ึง ลวกท่ีถูกวิธี 2.กลุมตานอนุมูลอิสระ เชน มะระ คะนา ใบเหลียง กะเพรา 3.กลุมลดการติดเช้ือทางเดินหายใจ ไวรัสตางๆ 
พบวาผักผลไมท่ีมีสารเคอรซิติน เชน หอมแดง หอมใหญ ขมิ้น ขา ตะไคร มีฤทธ์ิตานการติดเช้ือไวรัสได สําหรับผลไมแนะนําท่ีมี
รสเปรี้ยว มีวิตามินซีสูง ชวยเพ่ิมภูมิตานทาน ตานการติดเช้ือไวรัส เชน สม แอปเปล มะมวง สําหรับผลวิจัยฟาทลายโจร 
เบ้ืองตนพบวาตานเช้ือโควิดได สวนการทดสอบขนาดและประสิทธิภาพในมนุษยอยูระหวางทําโครงการขอวิจัยในมนุษย ซึ่งตอง
ใชเวลาในการศึกษาทดลอง อยางไรก็ตาม ถามีอาการทางเดินหายใจ ไข ไอ เจ็บคอ ใชฟาทลายโจรได 2 วันแรก หากดีข้ึน 
หยุดยาได ไมดีข้ึนวันท่ีสามไปพบแพทย 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซต js100 
   -เพจเฟสบุคไทยศูนยขอมูล COVID-19 เผยอินโฟกราฟฟกของกรมสุขภาพจิต 6 สิ่งท่ีผูปกครองควรทํา เพ่ือดูแลจิตใจเด็กและ
วัยรุนในสถานการณวิกฤต COVID-19 ดังน้ี 1.เปดโอกาสใหเด็กไดระบายความคิดความรูสึกไมดี ใหเด็กรูสึกมั่นคงปลอดภัย  
2.เด็กควรอยูใกลชิดผูปกครองใหมากท่ีสุด 3.พยายามทํากิจวัตรประจําวันใหเหมือนเดิมท่ีสุด 4.มีขอตกลงกติกาในการใช 
สื่อสังคมออนไลน ในชวงน้ีอาจยืดหยุนเวลาเพราะจําเปนสําหรับเด็กและวัยรุนในการติดตอสื่อสารกับเพ่ือน 5.หลีกเลี่ยงการพูด
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ถึงขอมูลท่ีบิดเบือน ไมพูดถึงขาวลือทางลบตอหนาเด็ก และ 6.เปนตัวอยางท่ีดีในการจัดการอารมณ เพราะเด็กจะคอยสังเกต 
ซึมซับและนําไปใชกับตัวเอง 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตมติชน, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ผูจัดการ, ไทยโพสต, สยามรัฐ, แนวหนา, ไอเอ็นเอ็น, มติชนสุดสัปดาห 
workpointnews, acnews, newstv, tnnthailand, thaipbs 
   -ผศ.นพ.พจน อินทลาภาพร อายุรแพทยโรคติดเช้ือ รพ.ราชวิถี กลาวถึงการดูแลผูปวยโควิด 19 วา ปจจุบัน รพ.ราชวิถีดูแล
ผูปวยตั้งแตอาการนอยถึงรุนแรง ท้ังหมด 69 ราย มีอาการปอดอักเสบ 33 ราย ปอดอักเสบชนิดรุนแรง 10 ราย รักษาหาย  
64 ราย เสียชีวิต 4 ราย ซึ่งอยูในกลุมปอดอักเสบรุนแรง พรอมยกตัวอยางผูปวย 3 ราย ไดแก หญิงวัย 31 เปนคนไขรายแรกท่ี
ใชยาฟาวิพิราเวียรแลวหาย, ชายสูงวัย ใชยาฟาวิพิราเวียร แตอาการรุนแรงมาก-พบหมอชาไป และหญิงวัย 57 แมอาการมาก
และมีความเสี่ยง แตหายเพราะมารักษาเร็ว จึงย้ําประชาชนอยาประมาท ไมปกปดขอมูล รักษาเร็วโอกาสหายสูง 
มาตรการของ ศบค. และหนวยงานอ่ืนๆ 
สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ. (เดลินิวส, ผจก.รายวัน 360 องศา, ขาวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต (มติชน, 
ขาวสด, เดลินิวส, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ศูนยขาวแปซิฟค, ฐานเศรษฐกิจ, siamsport , innnews, 
newtv, mthai, bbc, js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, 
workpointnews, reuters, thaiquote) 
   -นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณของประเทศไทย ผูติดเช้ือสะสม 3,015 ราย ผูติดเช้ือรายใหม 6 ราย 
ไมมีผูเสียชีวิตเพ่ิม รวมเสียชีวิตสะสม 56 ราย หายปวยกลับบานไดเพ่ิม 2 ราย รวมหายปวยสะสม 2,796 ราย และรักษาตัวอยู
ในรพ. 163 ราย โดยผูติดเช้ือรายใหม 6 ราย ไดแก ผูปวยจากการสัมผัสใกลชิดกับผูปวยยืนยันรายกอนหนาน้ี (นราธิวาส) 1 
ราย ไปสถานท่ีชุมชน (ภูเก็ต) 1 ราย อาชีพเสี่ยง (ภูเก็ต) 3 ราย และคนหาเชิงรุกในชุมชน (ยะลา) 1 ราย ผูติดเช้ือรายใหม 
ตั้งแตรายท่ี 2-6 อยูในกลุมอายุ 20-29 ป ซึ่งเปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงสูง ขอใหระมัดระวังในการเดินทาง ตองใสหนากากอนามัย
ไปทุกพ้ืนท่ีท่ีเปนสาธารณะ ลางมือบอย ๆ และเลี่ยงไปสถานท่ีแออัด  
   -สําหรับคนไทยท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศ 11 พ.ค. มาจากอินเดีย 219 คน ญี่ปุน 71 คน 12 พ.ค. จากรัสเซีย 99 คน 
ภูฏาน 1 คน และสหรัฐฯ ผานเกาหลีใต 200 คน 13 พ.ค. จากฟลิปปนสและอินเดีย 14 พ.ค. จากเยอรมนี และบังกลาเทศ 15 
พ.ค. จากสิงคโปร บาหเรน และฝรั่งเศส 16 พ.ค. จากสหรัฐฯ และ 17 พ.ค. จากอินเดีย แคนาดา และมัลดีฟส สวนผูเดิน
ทางเขาประเทศท่ีตองกักตัวสถานท่ีของรัฐ ตั้งแต 3 เม.ย.-10 พ.ค. 2563 รวม 16,331 คน กลับบานไดแลว 6,821 คน และพบ
เช้ือจากระบบ State/Local Quarantine สะสม 90 ราย 
   -ผลการตรวจกิจกรรมท่ีไดรับการผอนปรนเพ่ิมเติมกวา 18,000 สถานท่ี พบไมปฏิบัติตามเพียงรอยละ 2.37 สวนกลุมท่ีปฏิบัติ
ตาม พบวา รอยละ 30.49 ปฏิบัติตามไมสมบูรณ ท้ังรานอาหาร รานคาปลีก รานตัดผม รานเสริมสวย ดานซุปเปอรมาเก็ต 
สวนสาธารณะ และสนามกอลฟ พบไมปฏิบัติตามเพ่ิมข้ึนเล็กนอย อยากขอใหทุกคนชวยกันปฏิบัติตามอยางเต็มท่ี 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตไทยรัฐ, คมชัดลึก, nationtv, แนวหนา, โพสตทูเดย, กรุงเทพธุรกิจ 
   -พลเอก ชัยชาญ ชางมงคล รมช.กลาโหม ขอใหทุกหนวยทหารเรงเพ่ิมความสามารถในการกักตัวควบคุมโรค เตรียมหาหองพักอีก 
7,000 หอง รองรับคนไทยกลับจากตางประเทศท่ีเพ่ิมจาก 200 คนตอวัน เปน 400 คนตอวัน 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตแนวหนา, เดลินิวส, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น, ผูจดัการ, mcot 
   -พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย โฆษก ก.กลาโหม เปดเผยวา ไดเรงผลักดันศูนยแพทยทหารอาเซียนท่ีตั้งในไทย ใหฝกทางการแพทย
ทหารรวมกัน 10 ประเทศ โดยเปนการฝกตามสถานการณจริง ผานขอมูลจากการปฏิบัติของแตละประเทศ ตามขอเสนอขององคการ
อนามัยโลก รวมท้ังแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและความสําเร็จในการปฏิบัติจริงดานการแพทยทหาร เพ่ือความรวมมือกันใน
ภูมิภาคมากข้ึนในการรับมือกับการระบาดของ COVID-19 ท่ีอาจข้ึนในระลอกสอง  
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตสยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ 
   -นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด ก.มหาดไทย เผยวา เน่ืองจากวันท่ี 9 พ.ค. พบผูติดเช้ือซึ่งเปนผูเดินทางจาก จ.ภูเก็ต กลับภูมิลําเนา  
จึงขอใหทุกจังหวัดยังคงปองกันการแพรระบาดของโรค โดยการกักกันตัวเพ่ือสังเกตอาการ ณ จังหวัดภูมิลําเนาหรือจังหวัดปลายทาง
ตามแนวปฏิบัติของ สธ. ไป 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตแนวหนา, ไทยโพสต, สยามรัฐ 
   -นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา ตามท่ีนายกฯ ไดแตงตั้ง คกก.เฉพาะกิจเก่ียวกับการบริหารพัสดุสําหรับ
การปองกัน ควบคุมหรือรักษาโรคโควิด 19 มีหนาท่ีกลั่นกรองการจัดซื้อและการจัดสรรหนากากอนามัยภายในประเทศ โดยท่ีผานมา
รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณให ก.พาณิชย และก.สาธารณสุข จัดซื้อหนากากอนามัยจัดสรรใหหนวยงานภาครัฐ ไดแก ก.มหาดไทย  
1 ลานช้ินตอวัน ก.สาธารณสุข 1.5 ลานช้ินตอวัน และศูนยปฏิบัติการแกไขสถานการณฉุกเฉินดานความมั่นคง 40,000 ช้ินตอวัน  
เพ่ือนําไปใหเจาหนาท่ีของรัฐท่ีทํางานกับกลุมเสี่ยง คือ บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขเปนหลัก รวมท้ังเจาหนาท่ีฝายปกครอง 
ตํารวจ ทหาร และอสม. ท่ีปฏิบัติงานเชิงรุกในการตรวจกลุมเสี่ยงในพ้ืนท่ีทุกชุมชน ปฏิบัติงานประจําดานตรวจและบริการประชาชน
ท่ัวประเทศ 
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ประเด็นท่ีมีผลกระทบ 
1.อาการปวยในเด็กท่ีติดเชื้อโควิด 19 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตมติชนสุดสัปดาห 
   -นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป อธิบดีกรมการแพทย เปดเผยวา ในชวง 1 เดือนท่ีผานมา มีหลายประเทศตะวันตกพบวา มีเด็ก 
ท่ีเจ็บปวยดวยอาการอักเสบของอวัยวะหลายระบบท่ัวรางกายคลายกับโรคคาวาซากิ ซึ่งมีเด็กจํานวนหน่ึงตรวจพบการติดเช้ือ 
โควิด 19 รวมดวย จึงมีคําแนะนําวาหากมีเด็กท่ีมีอาการแสดงนาสงสัยหรือเขาไดกับกลุมอาการคาวาซากิ หรือมีภาวะช็อกท่ี
อธิบายสาเหตุไมได ใหเฝาระวังเปนพิเศษวาอาจจะสัมพันธกับการติดเช้ือโควิด 19 และควรจะพิจารณาตรวจหาเช้ือโควิด 19 
รวมดวย 
   -นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กลาววา โรคหลอดเลือดอักเสบคาวาซากิยังไมทราบสาเหตุแน
ชัด เขาใจวาเก่ียวของกับปจจัยทางพันธุกรรม รวมกับการสัมผัสกับสารกอโรคในสิ่งแวดลอม ไปกระตุนใหเกิดปฏิกิริยา
ตอบสนองของภูมิคุมกันท่ีรุนแรง จนเกิดการอักเสบของหลอดเลอืดแดงท่ัวรางกาย อยางไรก็ตาม ในชวงท่ีมีการระบาดของโควิด 
19 ในภูมิภาคเอเชีย ยังไมมีหลักฐานวามีความสัมพันธระหวางการติดเช้ือโควิด 19 กับกลุมอาการคาวาซากิ 
2. การผอนปรนกิจการในระยะ 2 
สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ. (ขาวสด, มติชน, แนวหนา, เดลินิวส, คมชัดลึก, สยามรัฐ) เว็บไซต (เดลินิวส, สยามรัฐ, ผูจัดการ, ขาวสด, 
สํานักโฆษก, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหนา, บานเมือง, มติชนสุดสัปดาห, กรุงเทพธุรกิจ, js100, siamsport, kapook, sanook, 
innnews, thainews, nationtv, newstv, mcot, mthai, thestandard, thebangkokinsight, marketingoops) 
   -นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน โฆษก ศคบ. กลาวถึงภาพอินโฟกราฟฟกสถานประกอบท่ีจะไดรับการผอนปรนในระยะท่ี 2 วา  
ไดพูดคุยในระดับผูบริหาร ศบค. ทราบวาเรื่องดังกลาวยังไมไดเปนขอสรุปท่ีชัดเจน วันน้ีไดรับมอบหมายใหประกาศแบบไมเปน
ทางการเพ่ือใหผูประกอบการไดมีการเตรียมตัว แตตองรอความชัดเจนจากการประชุม ศบค. วันท่ี 15 พ.ค.น้ี สําหรับกิจการและ
กิจกรรมท่ีจะไดรับการผอนปรนในระยะท่ี 2 แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี กลุมท่ี 1 กิจการและกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับดานเศรษฐกิจ
และการดํารงชีวิตประจําวัน ไดแก ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนยอาหาร โรงอาหาร และรานอาหาร รานเครื่องดื่ม ขนมหวาน 
ไอศกรีมในอาคารสํานักงาน หางสรรพสินคา ศูนยการคา คอมมูนิตี้มอลล (ยกเวน โรงภาพยนตร ฟตเนส โบวลิ่ง สวนสนุก  
สวนนํ้า ศูนยประชุมและศูนยพระเครื่อง สนามพระ และพระบูชา) รานคาปลีกและคาสงอ่ืนๆ รานเสริมสวย (ยอมผม ดัดผม 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ภายในเวลาการบริการไมเกิน 2 ช่ัวโมง และรานทําเล็บ) กลุมท่ี 2 กิจกรรมดานการออกกําลังกายหรือ 
การดูแลสุขภาพ ไดแก คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงามและคุมนํ้าหนัก สนามกีฬา เฉพาะกีฬาประเภท
กลางแจงและตามกติกาสากลเลนเปนทีมไมมีผูชม สวนดอกไม สวนพฤกษศาสตร พิพิธภัณฑ แกลอรี่ หองสมุดสาธารณะ  
(เขาเปนรายคน) และสถานประกอบการนวดแผนไทย (เฉพาะนวดเทา) กลุมท่ี 3 การประชุม ณ สถานท่ีภายในหรือภายนอก
องคกร ลักษณะการบรรยายรวมกับ Video Conference (จํากัดจํานวนคนตามพ้ืนท่ี) และทีมถายทํารายการโทรทัศน โฆษณา 
ถายแบบ ทําคลิป (จํานวนไมเกิน 5 คน) 
3.ยารักษาโควิด 19  
สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ. (มติชน, ขาวสด, เดลินิวส) เว็บไซต (มติชน, ไทยโพสต, ผูจัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, newstv) 
   -ดร.ภญ.นันทกาญจน สุวรรณปฎกกุล  ผูเช่ียวชาญพิเศษ องคการเภสัชกรรม กลาววา อภ. ไดวิจัยและพัฒนายาฟาวิพิราเวียร 
ตั้งแตกลางเดือนมี.ค. 2563 ในระยะแรกไดจัดซื้อตัวอยางวัตถุดิบมาทดลองพัฒนาสูตรเบ้ืองตน 100 กรัม และสั่งซื้อเพ่ิมอีก 5 
กิโลกรัม จะมาถึงเดือนมิ.ย.น้ี เพ่ือนํามาพัฒนาสูตรตํารับและขยายขนาดการผลิต ตลอดจนศึกษาความคงสภาพ และ
ประสิทธิผลทางชีวสมมูล คาดวาประมาณ 1 ป จะมีขอมูลพรอมยื่นข้ึนทะเบียน และจะเริ่มผลิตวัตถุดิบในระดับก่ึงอุตสาหกรรม
ไดในเดือนมิ.ย. 2564 
4.แอปฯ ติดตามตัวคนไข  
สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหนา, เดลินิวส) เว็บไซต (ขาวสด, สยามรัฐ) 
   -นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กลาวถึงกรณีท่ีจะนําแอปลิเคช่ันติดตามตัวคนไข วา เปนเพียงการเช็คอินเทาน้ัน และ
ขอใหคิดถึงกรณีเกาหลีใตท่ีมีคนติดเช้ือแลวไปเท่ียวสถานบันเทิง ทําใหคน 1,500 คนท่ีเก่ียวของอาจติดเช้ือ และสามารถติดตาม
ตัวมารักษาไดโดยใชระบบไอที ซึ่งเราควรจะมีไวเพ่ือจะไดติดตามตัวมารักษา 
5.การทําทานอนควํ่ารักษาผูปวยโควิด 19  
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตมติชน 
   -พญ.เปยมลาภ แสงสายันต แพทยประจําสถาบันโรคทรวงอก เปดเผยประสบการณการดูแลผูปวยโรคโควิด 19 วา การรักษา
ในชวงตน มีองคความรูเรื่องการทําทานอนควํ่า พบวา ในผูปวยท่ีมีปญหาปอดอักเสบรุนแรงมาก เมื่อทําทาควํ่าแลวคอนขาง
ไดผลทางการรักษาดี จึงนํามาปรับใชใหผูปวยนอนควํ่าตั้งแตเริ่มจะมีอาการ หลังจากผูปวยทําจนเปนกิจวัตรจะมีออกซิเจนใน
เลือดดีข้ึน และผูปวยไมเขาสูภาวะปอดอักเสบรุนแรง ท่ีตองใสทอชวยหายใจ 
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รายงานผูปวยในพ้ืนท่ีตางๆ  
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตสยามารัฐ 
   -ศบค. เผย จังหวัดท่ีพบผูปวยชวง 28 วันท่ีผานมา 22 จังหวัด (สีสมออน) ไดแก กทม. ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สุพรรณบุรี เลย ขอนแกน นครราชสีมา กระบ่ี ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส 
ปตตานี พังงา  ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล สวนจังหวัดท่ีไมมีรายงานผูปวยในชวง 28 วันท่ีผานมา 46 (+1) จังหวัด (สีเหลือง) 
ไดแก เพชรบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระแกว สระบุรี 
ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร เชียงใหม เชียงราย เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ตาก พิษณุโลก ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ 
อุทัยธานี นครสวรรค พะเยา กาฬสินธุ ชัยภูมิ บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร 
หนองคาย หนองบัวลําภู นครพนม อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี ตรัง สุราษฎรธานี พัทลุง ขณะท่ีจังหวัดท่ีไมมีรายงาน
การพบผูปวย (สีเขียวเขม) 9 จังหวัด ดังน้ี กําแพงเพชร ชัยนาท ตราด นาน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงหบุรี อางทอง 
สื่อท่ีนําเสนอ : มติชนออนไลน 
   -สงขลา ไมพบผูปวยโควิด-19 เพ่ิม ประชุมเครียด หลังผอนปรนพบออกจากบานใสหนากากอนามัยลดลง 
สื่อท่ีนําเสนอ : กรมประชาสัมพันธ 
   -ยะลา มีผูปวยเพ่ิมข้ึน 1 รายจากการปูพรมคัดกรองในพ้ืนท่ี เปนชาย อาย ุ22 ป สวนผูปวยท่ีเขารักษาในรพ. หายปวยเพ่ิม 5 
ราย คงเหลือผูปวยในรพ.บันนังสตา 12 ราย สรุปมีผูปวยสะสม 133 ราย รักษาหายสะสม 118 ราย เสียชีวิต 2 ราย 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซต newstv 
   -ภูเก็ต พ.ต.อ.อกนิษฐ ดานพิทักษศาสน ผกก.สภ.ปาตอง เปดเผยความคืบหนากรณีตรวจพบเจาหนาท่ีตํารวจสายตรวจ สภ.
ปาตอง อายุ 29 ป ติดเช้ือไวรัสโควิด 19 โดยมีเจาหนาท่ีตํารวจสัมผัสใกลชิดมีความเสี่ยง 24 นาย ลาสุดตํารวจ 20 นายมีผล
เปนลบ อีก 4 ราย อยูระหวางรอผลการตรวจ 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซตบานเมือง 
   -ขอนแกน 2 ตายาย ชาวบานกุดนํ้าใส อ.นํ้าพอง ซึ่งเปนผูติดเช้ือโควิด 19 รายท่ี 5 และ 6 ของ จ.ขอนแกน หายปวยแลว 
หลังเขารักษาตัวท่ี รพ.ขอนแกนเมื่อชวงกลางเดือนเม.ย. 2563 

 

สถานการณอ่ืนๆ ในประเทศ  
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซต isaranews 
   -สรุปผลสํารวจมาตรการอยูบาน หยุดเช้ือ เพ่ือชาติ เดือน เม.ย. พบประชาชน 86-91% ใสหนากาก ลางมือและกินรอนชอน
ตัวเอง แตยังรักษาระยะหาง 2 เมตรและระวังตัวไมเอามือจับใบหนาเพียง 65% ช้ีแนวโนมคนออกจากบานเหตุผลทางดานจิตใจ
และสังคมเพ่ิมข้ึนทุกสัปดาห หลังปลดล็อกดาวนสัปดาหแรก เตรียมออกตางจังหวัดถึง 22.3% 

 

Fake news 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซต tnnthailand 
   -จากกรณีโลกออนไลนแชรโพสตท่ีแพทยรายหน่ึงแนะนําวาการกินสมตําและวิตามินซีจะชวยสรางภูมิคุมกันไมใหติดโรคโควิด 
19 แพทยรพ.ราชวิถี ยืนยันวาไมใชเรื่องจริง และยิ่งมีความเสี่ยงเพราะสมตําเปนการปรุงอาหารแบบดิบ สวนประเด็นท่ีเขาใจวา
ในมะละกอกับมะเขือเทศมีวิตามินซี ก็ไมสามารถปองกันเช้ือโควิด 19 ได เพราะไมใชไขหวัดท่ัวไป 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซต js100 
   -ตามท่ีมีขาว “นํ้าขิงและนํ้ากระชายผสมนํ้าผึ้งมะนาว ชวยตานโควิด 19 ดีท็อกซลําไส” ศูนยตอตานขาวปลอมตรวจสอบ
ขอเท็จจริงจากกรมการแพทยแผนไทยฯ พบวาเปนขอมูลเท็จ ขณะน้ียังไมมีรายงานการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่องดังกลาว 

 

สถานการณในตางประเทศ 
สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ. (เดลินิวส, ไทยโพสต, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ไทยรัฐ, แนวหนา, ขาวหุน, กรุงเทพธุรกิจ, ) เว็บไซต (ไทยรัฐ, 
มติชน, แนวหนา, ผจก.รายวัน, โพสตทูเดย, สยามรัฐ, ศูนยขาวแปซิฟค, sanook, mcot, thestandard, bangkokbiznews, 
thebangkokinsight, js100, newtv, efinancethai)  
   -เกาหลีใต พบผูติดเช้ือรายใหม 35 คน สวนใหญเก่ียวกับการระบาดในไนตคลับและบารหลายแหงในกรุงโซล ขณะน้ีได
ตรวจหาเช้ือผูท่ีไปเท่ียวแลว 4,000 คน ยังติดตามตัวผูเก่ียวของอีก 3,000 คน สรุปยอดผูติดเช้ือจากสถานบันเทิงลาสุด 79 ราย 
ดานรัฐบาลกังวลวาอาจเขาสูการระบาดรอบ 2  
   -ญ่ีปุน เตรียมพิจารณายกเลิกมาตรการฉุกเฉินใน 34 จังหวัด ท่ีไมไดรับผลกระทบ สวนกรุงโตเกียว และโอซากา รวมถึงอีก 
11 จังหวัดจะยังไมพิจารณา เน่ืองจากผูปวยยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ยอดผูติดเช้ือลาสุด 15,777 ราย เสียชีวิต 624 ราย 
   -นิวซีแลนด เตรียมผอนคลายมาตรการปดเมืองรอบใหม ใหเปดหางสรรพสินคา โรงภาพยนตร คาเฟ และสถานออกกําลัง
กาย หลังคลายรอบแรกไปเมื่อปลายเดือนกอน 
   -อิตาลี พบผูเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 รายวันนอยท่ีสุด รวมท้ังผูติดเช้ือรายใหมรายวันนอยท่ีสุดในรอบกวา 2 เดือน  
   -บราซิล ยอดผูเสียชีวิตเกิน 10,000 คน สงผลใหตองสรางคอนโดฯ บรรจุศพ 
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   -อินเดีย พบผูติดเช้ือรายใหม 4,213 คน ในรอบ 24 ช่ัวโมง มากท่ีสุดตั้งแตเกิดการระบาด ผูติดเช้ือสะสมมากกวา 67,000 
คน มีผูเสียชีวิตเพ่ิมอีก 97 คน ผูเสียชีวิตรวม 2,206 คน ผูเช่ียวชาญดานสาธารณสุขคาดวาการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ใน
อินเดียจะถึงจุดสูงสุดในชวงระหวางเดือนมิ.ย. - ก.ค. 
   -จีน ผูติดเช้ือใหมเพ่ิมข้ึนเปนสองหลักในรอบ 10 วัน โดยวันน้ีเพ่ิม 17 คน ในจํานวนน้ี 11 คน พบในมณฑลจี๋หลิน และอีก 1 
คน พบท่ีมณฑลหูเปย ทางการจีนไดยกระดับภัยคุกคามจากการระบาดในเมืองซูหลาน มณฑลจี๋หลิน เปนเสี่ยงสูง เพียงไมก่ีวัน
หลังรัฐบาลประกาศลดระดับภัยคุกคาม 
   -อังกฤษ รัฐบาลยังไมยกเลิกการลอ็กดาวน เรียกรองประชาชนทุกภาคสวนใหอยูอยางระมัดระวัง แตไดผอนคลายมาตรการ
ใหผูคนออกกําลังกายนอกบานไดบอยข้ึน และสงเสริมใหคนท่ีไมสามารถทํางานท่ีบานกลับไปทํางานตามปกติ สําหรับมาตรการ
รักษาระยะหางทางสังคมยังคงตองปฏิบัติตามกฎตอไป และจะมีการปรับเงินเพ่ิมข้ึนสําหรับผูฝาฝน 
   -ฝร่ังเศส เริ่มผอนคลายมาตรการปดเมือง อนุญาตใหคนกลับไปทํางาน แตยังคงมาตรการรักษาระยะหางทางสังคม รานคา
และรานทําผมเริ่มกลับมาเปดอีกครั้ง เชนเดียวโรงเรียนท่ีจะทยอยกลับมาเปด ประชากร 67 ลานคนออกนอกบานไดโดยไมตอง
มีเอกสารอนุญาตจากทางการ ยังหามเดินทางไกลเกิน 100 กม. ยกเวนเพ่ือการประกอบอาชีพ ไปงานศพหรือไปดูแลผูปวย  
   -สถานการณท่ัวโลก (11 พ.ค.) ผูติดเช้ือสะสม 4,180,305 คน เพ่ิมข้ึน 79,517 คน หายแลว 1,490,182 คน เสียชีวิต 
283,860 คน โดยสหรัฐฯ มีผูติดเช้ือมากเปนอันดับ 1 ของโลก สวนไทยอยูอันดับ 66 ของโลก 
บทความ 
สื่อท่ีนําเสนอ : สยามรัฐ  
  -ทนพ.ภาคภูมิ  เดชหัสดิน หรือ หมอแล็บแพนดา กลาวถึงกระบวนการตรวจตัวอยางเช้ือโควิด-19 วิธีมาตรฐานสากล คือ  
RT-PCR โดยการ swap กรณีผลการตรวจของหองแล็บ จ.ยะลา อาจผิดพลาดในกระบวนการแปลผล คือนํ้ายาควบคุม ซึ่งตาม
หลักตองตรวจแล็บท้ังหมด แตกรณีน้ีมีโอกาสเกิดความผิดพลาดนอยมาก เพราะหองปฏิบัติการของไทยเทียบเทาสากล 
เหตุการณเชนน้ีคงไมเกิดข้ึนอีก ขอใหประชาชนมั่นในกระบวนการตรวจของหนวยงานภาครัฐ สวนชุดตรวจหาเช้ือไวรัสโควิด 19 
แบบรวดเร็ว โดยการเจาะเลือดกลุมเสี่ยง มักเกิดปญหาผลลบและผลบวกปลอมอยูเสมอ ซึ่งมีความเสี่ยงและอันตรายมาก ทําให
มีกฎหมายควบคุมใหมีเฉพาะรพ.หรือบุคลากรทางการแพทย และทําการตรวจในหองปฏิบัติการเทาน้ัน อยางไรก็ตาม ขณะน้ี 
กทม.ปูพรมตรวจกลุมเสี่ยงฟรีในโครงการ BKK COVID-19 ซึ่งไดแกไขระเบียบใหตรวจเคลื่อนท่ีเชิงรุกได 
สื่อท่ีนําเสนอ : ขาวสด คอลมันขาวขนคนเขม  
   -เสนอความคืบหนาเรื่องวัคซีน วา ขณะน้ีอิสราเอลประกาศคนพบแอนติบอดี ท่ีทําใหไวรัสหยุดขยายตัว ขณะท่ี
กรมวิทยาศาสตรการแพทยไทยทดลองวัคซีนในหนู ไดผลนาพอใจ เตรียมทดลองในลิงตอไป ปจจุบันท่ัวโลกกําลังทดลอง 
ผลิตวัคซีนโควิด 19 มากกวา 100 ชนิด และมากกวา 5 บริษัทยา เริ่มทดลองในมนุษยแลว โดยบริษัทยาของสหรัฐอเมริกา-
เยอรมัน-จีน กาวหนาไปมาก ตั้งเปาผลิตคซีนแบบฉุกเฉิน ใหไดภายใน ก.ย. น้ี 
สื่อท่ีนําเสนอ : ขาวสด คอลัมนขาวขนคนเขม  
   -สปสช. จัดเวทีเสวนา การตรวจคัดกรองโควิด-19 กับภารกิจเปดเมือง ถายทอดสดผาน Facebook Live ระบุวา ยังตองมี
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยางตอเน่ือง ดร.สาธิต ปตุเตชะ รมช.สธ. ใหความมั่นใจวา ในชวงตนของเหตุการณ รัฐบาลและ สธ. 
ไดดําเนินนโยบายควบคุมโรคดวยการคัดกรองเฉพาะกลุมเสี่ยง แตเมื่อสถานการณดีข้ึน โรคระบาดไมเกินพิกัดหรือศักยภาพท่ี
รองรับได รัฐบาลจึงมีกําลังและความพรอมในการตรวจคัดกรองเชิงรุกมากยิ่งข้ึน โดยจะคัดกรองในกลุมเสี่ยง เชน ในพ้ืนท่ีสาม
จังหวัดชายแดนใต ผูท่ีอยูหนางาน ผูท่ีอยูในรัศมีท่ีพบผูติดเช้ือ รวมถึงผูสูงอายุ เช่ือมั่นวาประเทศไทยจะสามารถควบคุมการ
ระบาดไดสําเร็จเพ่ือรอเวลาการผลิตวัคซีน 
สื่อนําเสนอ : สยามรัฐ คอลัมนสังคมสยามรัฐ 
   -กลาววา จีนติดเช้ือโควิดเพ่ิมวันเดียว 17 ราย ท่ีอูฮั่น 5 ราย สูงสุดตั้งแตคลายล็อก ขณะท่ีเกาหลีใต คนเท่ียวผับยานอิแทวอน 
ติดเช้ือแลว 54 ราย การชงใหปลดล็อก 2 ประเทศน้ีออกจากบัญชีเขตติดโรคติดตออันตรายเพ่ือใหมาเท่ียวประเทศไทยได ควร
ตองหยุดคิดใหรอบคอบรอบดาน แมจํานวนผูติดเช้ือภายในประเทศหลงัคลายลอ็กมา 8 วัน จะอยูท่ีเลขตัวเดียวแตยังวางใจไมได 
สื่อนําเสนอ : ขาวสด  
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. แถลงผลสําเร็จการพัฒนาชุด PPE ชนิด Reuseable Isolation Gown รุน
เราสู ซึ่งคาดวากวาจะจบโควิด-19 อาจจะตองใชชุด PPE ถึง 20 ลานชุด มูลคาถึง 1 หมื่นลานบาท และตองเสียคากําจัดชุดท่ีใช
ครั้งเดียวแลวท้ิง แตการพัฒนาชุด PPE แบบใชซ้ําไดถึง 20 ครั้ง จะชวยประหยัดงบประมาณประเทศไดมาก 
   นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอรด อภ. กลาววา ชุด PPE ชนิดใชซ้ํา ผานการทดสอบการกันนํ้าในระดับ 2 สามารถนํามาใช
ดูแลผูปวยโควิด-19 ระดับเสี่ยงนอย-ปานกลาง เชน การคัดกรอง การเก็บตัวอยาง ฯลฯ ซึ่งอัตราการใชชุด PPE ท่ีผานมา 50% 
เปนการดูแลระดับเสี่ยงนอย-ปานกลาง ขณะน้ี อภ.ไดจัดซื้อจัดจางจาก 13 บริษัทท่ีผลิตรวม 44,000 ตัว ราคาตัวละ 500 บาท 
ใชได 20 ครั้ง ตกครั้งละ 25 บาท ชวยประหยัดเงิน ลดขยะ และชวยการจางงานภายในประเทศ คาดวาจะสงไดภายในเดือน 
พ.ค.น้ีท้ังหมด 
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    ดาน นายพงษศักดิ์ อัสกุล กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กลาววา ตั้งใจพัฒนาการผลิตใหเปนในระดับ
อาเซียน ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ และออสเตรีย ไดเจรจาขอสั่งซื้อ โดยสหรัฐฯ ขอซื้อ 500 ชุด จึงอยากใหภาครัฐชวยสนับสนุน
เครื่องทดสอบแรงดันนํ้าเพ่ือดูประสิทธิภาพ 
สื่อนําเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ 
   -สสส. รวมกับ THAI SAFE NETWORK, บ. ลูกคิด (Lukkid) จก., TDRI, บ. สคูลดิโอ จก. และ Eureka Global เปดตัวคูมือ 
"มนุษยโควิด เปดเมืองใหป(ล)อด" ซึ่งเปนการนําศาสตรของการคิดเชิงออกแบบ และการคิดเชิงระบบมารวมสรางตนแบบ  
บนพ้ืนฐานความรูดานระบาดวิทยา นําเสนอผานรูปแบบอินโฟกราฟก 34 หนา ทําใหประชาชนสามารถเขาใจไดงาย โดยเฉพาะ
การดําเนินชีวิตวิถีใหม มีตัวอยางวิธีการปองกันตนเองในการเปดเมืองใหปลอดโรค อาทิ รานอาหาร การใชรถโดยสารสาธารณะ 
ลาสุด กรมควบคุมโรคมีแผนแปล 4 ภาษา เพ่ือเปนเครื่องมือสื่อสารในกลุมตางชาติและแรงงานตางดาว สามารถดาวนโหลดไดท่ี 
https://drive.google.com/open?id=1peOTDqlw_ rvrReia8Vvkz3-3C1xTAE80 
สอบแมคาขายขนมจบีทําลูกคาทองเสียกวา 20 ราย 
สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต (ไทยรัฐออนไลน, เดลินิวส, คมชัดลึก, 77ขาวเด็ด, บานเมอืง, สยามรัฐ, MCOT) 
   -จากกรณีมีคนกินขนมจีบเสียชีวิต 1 คน และทองเสียกวา 20 คน ผบก.ภ.จ.ฉะเชิงเทรา นําแมคามาแถลงขาว ระบุวา รับขนม
จีบมาจากแหลงผลิตใน ต.เกาะไร อ.บานโพธ์ิ ตระเวนขายใน จ.ฉะเชิงเทรา และพ้ืนท่ีรอยตอ จ.สมุทรปราการ รับขนมจีบจาก
ท่ีน่ีมา 7 ปแลว ไมเคยมีปญหา ขณะท่ี นพ.กสิวัฒน ศรีประดิษฐ รอง นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา นําเจาหนาท่ีไปบานท่ีผลิตขนมจีบ
เพ่ือเก็บตัวอยาง ซึ่งตองรอผลจาก จ.สมุทรปราการ นํามาเปรียบเทียบกัน โดยคนทําขนมจีบระบุเปนขนมจีบไก ทําใหมทุกวัน 
ไมใสสารกันบูด นํ้าจิ้มใสซีอ๊ิว นํ้าตาล เกลือ เปนหลัก ขณะท่ี เจาหนาท่ีสอบสวนโรค สสจ.สมุทรปราการ ไปพบลูกสาวผูตายเพ่ือ
สอบสวนหาสาเหตุ เก็บตัวอยางอุจจาระคนท่ีเกิดอาการทองเสีย รวมถึงเก็บขนมจีบท่ีเหลือไปตรวจสอบ  

- 

ผลสอบกักตุนหนากากอนามัย 
สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ  
   -คกก.ตรวจสอบขอเท็จจริงเรื่องการกักตุนหนากากอนามัยชุดท่ี 2 ท่ีปลัด ก.พาณิชย แตงตั้ง พบวา กระบวนการบริหาร
จัดการหนากากอนามัยของศูนยบริหารจัดการหนากากอนามัย ท่ีกรมการคาภายใน รวมกับ อย. และองคการเภสัชกรรม 
บริหารจัดการกระจายจากโรงงานผลิต 11 แหงในประเทศ ไปสูผูท่ีตองการใช เชน รพ. กลุมเสี่ยง และประชาชนผานรานคา
ตางๆ เปนไปตามระเบียบราชการ ไดสงเรื่องใหสํานักปลัดสํานักนายกฯ พิจารณาตอแลว ซึ่งขัดแยงกับผลสอบของ
คณะกรรมการชุดแรกท่ีสรุปวา กระบวนการบริหารจัดการหนากากอนามัยมีชองโหวท่ีอาจทําใหเกิดขบวนการกักตุนหนากาก
อนามัย 

- 

โรคฮีตสโตรก 
สื่อท่ีนําเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซตมติชนออนไลน 
  -สภ.เมืองลพบุรี รับแจงมีผูเสียชีวิตภายในบานพักเลขท่ี 47 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ประสานแพทยเวร รพ.อานันท
มหิดลตรวจสอบ เบ้ืองตนสันนิษฐานวาผูตายอาจมีอาการช็อกเน่ืองจากอากาศรอน สงชันสูตรหาสาเหตุการตายท่ีแทจริงท่ีรพ.
อานันทมหิดล 

- 

พายุฤดูรอน 
สื่อท่ีนําเสนอ : เว็บไซต(เดลินิวส, New18, กรมประชาสัมพันธ 
   -จ.เชียงใหม เกิดพายุฤดูรอนพัดถลมหลายพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ อ.ดอยหลอ สงผลทําใหอาคารบานเรือน และพ้ืนท่ีเกษตรไดรับ
ความเสียหาย นายธนาวุฒิ ปญจพรอุดมลาภ ผอ.ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปดเผยวา ชวงวันท่ี 10-13 พ.ค. 2563 บริเวณ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ในขณะท่ีประเทศไทยมีอากาศรอน 
ทําใหบริเวณดังกลาวมีพายุฤดูรอนเกิดข้ึน โดยจะเริ่มแผเขามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกกอน 
มีลักษณะพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพ้ืนท่ี รวมถึงฟาฝา เริ่มคืนวันท่ี 10 พ.ค. 2563 สวนภาคเหนือ 
ภาคกลาง รวมท้ังกทม.และปริมณฑล ไดรับผลกระทบวันท่ี 11 พ.ค. 2563 ขอใหประชาชนหลีกเลี่ยงการอยูในท่ีโลงแจง ใต
ตนไมใหญ ปายโฆษณา และสิ่งปลูกสรางท่ีไมแข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟาผา  
 
 

- 

 


