
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มาตรการของ สธ.  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, เส้นทางเศรษฐี, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, acnews, newstv 
   -นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ภายหลังมาตรการผ่อนปรนประชาชนยังคงต้องดูแลสุขภาพให้ดีต่อไป ออกจากบ้านเท่าที่
จ าเป็น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม หมั่นล้างมือ ไม่สัมผัสบริเวณใบหน้า โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ให้หลีกเลี่ยงการ
เดินทางออกจากบ้าน ส่วนผู้ที่ต้องออกนอกบ้านไปพื้นที่สาธารณะ เมื่อกลับถึงบ้านไม่ควรคลุกคลีกับผู้อื่น ควรอาบน้ า เปลี่ยนเสื้อผ้า เพื่อป้องกันไม่ให้
เชื้อโรคเข้ามาสู่คนในบ้าน และดูอาการตนเอง หากมีอาการผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, thebangkokinsight, ประชาชาติ, กรมประชาสัมพันธ์, ส านักข่าว   
อิศรา, js100, newstv) 
   -สธ. บูรณาการความร่วมมือกับ ก.มหาดไทย ก.คมนาคม กทม. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดท าคู่มือการปฏิบัติตาม
มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส าหรับประเภทกิจการและกิจกรรมกลุ่มที่ 1 สีขาว เพื่อให้
ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ได้ใช้เป็นแนวทางและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี และ
ให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัย ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/…/1Fi7EVz0rhrW_QCEQmiyxTe3C4ykLTKOg 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ 
   -กรมอนามัย แนะน าวิธีรับกล่องพัสดุในช่วงการระบาดของโควิด 19 อย่างปลอดภัย 4 ขั้นตอนดังนี้ 1.จัดพื้นที่ให้วางพัสดุไว้หน้าบ้านหรือแขวนไว้ 
โดยไม่ต้องออกไปรับโดยตรง เพ่ือลดการสัมผัส 2.ก่อนน าพัสดุเข้าบ้านควรฉีดพ่นหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ ายาฆ่าเช้ือ 3.แกะกล่องและเช็ด
ท าความสะอาดผลิตภัณฑ์ภายในกล่องด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ ายาฆ่าเช้ือ ซึ่งสินค้าที่รับมาผู้ส่งควรมีพลาสติกห่อหุ้มให้เรียบร้อยก่อนน าเข้ากล่อง 
4.หลังแกะกล่อง ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ าหรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ thainews 
   -นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะน าช่วงอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ควรใช้เวลาว่างออกก าลังกาย ซึ่งกรมฯ ได้ร่วมกับศิลปิน
จัดท าเพลงและออกแบบท่าเต้นออกก าลังกายที่ดัดแปลงมาจากท่าฤาษีดัดตน และท่วงท่าประจ า 4 ภูมิภาคไทย ช่วยส่งเสริมการออกก าลังกายที่เน้น
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ บริเวณหลัง ต้นขา เรียกเหงื่อและคลายเครยีด และสามารถป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุได้ด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ยูทูปของกรม 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ประชาไท 
   -สวรส. ร่วมกับ สถาบันโรคทรวงอก และ สกสว. พัฒนางานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบจ าลองปอดโดยแบบจ าลองการเลี้ยงเซลล์สามมิติเพื่อการ
ทดสอบยาในการรักษาโรค COVID-19” เพื่อพัฒนาต้นแบบทดสอบยาที่ใช้ในการรักษาโรค COVID-19 และรูปแบบการรักษาอาการปอดอักเสบที่เกิด
จากการติดเช้ือโควิด-19 ตลอดจนเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะน ายาหรือสารที่ยับยั้งการติดเช้ือท่ีปอด มาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ 
   -ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ในเดือน พ.ค.นี ้จะมีการส่งมอบยาฟาวิพิราเวียร์มาส ารองเพิ่มเติมรวม 303,860 เม็ด 
โดยมาจากประเทศญี่ปุ่น 103,860 เม็ด และจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 200,000 เม็ด ท าให้ประเทศไทยมียาใช้อย่างต่อเนื่องส าหรับสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อ COVID-19  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ) 
   -นพ.ณัฐกร จ าปาทอง ผอ.รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และผอ.ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ เปิดเผยว่า มีการประมาณการผู้เสียชีวิตจาก
การฆ่าตัวตายจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปีนี้มีแนวโน้มจะสูงขึ้นมากทั่วโลก กรมฯ จึงได้ท าแผนการฟื้นฟูจิตใจ ได้แก่ 1.การเพิ่มระดับการเฝ้า
ระวังสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะปัญหาการฆ่าตัวตาย ทั้งจากระบบรายงานและที่ปรากฏเป็นข่าว 2.การระบุกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด 19 ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ประสานหน่วยบริการทราบถึงแนวทางการดูแลช่วยเหลือจิตใจ การบ าบัดแบบสั้นและการป้องกันภาวะ
สุขภาพจิตตามระดับความรุนแรง ซึ่งผู้ที่เสี่ยงฆ่าตัวตายในระดับรุนแรงจะต้องได้รับการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนปลอดภัย ไม่กลับมาท า ร้าย
ตนเองซ้ าอีก 3.ด าเนินงานเสริมความเข้มแข็งทางใจทั้งระดับบุคคล ชุมชน ผ่านกลไกบ้าน วัด โรงเรียน ในการขับเคลื่อนร่วมกัน และมีมาตรการจ ากัด
การดื่มสุราและการใช้สารเสพติดอื่น ๆ ที่น่าเป็นห่วง คือ หลังปลดล็อกการซื้อขายสุรา จะท าให้เกิดการสังสรรค์ตามบ้าน ท าให้เสี่ยงติดเช้ือโควิด 19 
หรือบางคนเครียดและดื่มแอลกอฮอล์จนขาดสติ สุดท้ายผู้ป่วยโควิด 19 อาจเพิ่มสูงขึ้นไปพร้อมๆ กับคนฆ่าตัวตาย ส าหรับจังหวัดที่ยังน่าเป็นห่วง คือ 
ภูเก็ต และ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ยังมีปัญหาเรื่องคนต้องการเข้า-ออกจังหวัด และส ารวจพบผู้ติดเช้ือแอบแฝงอยู่ในจังหวัด ซึ่งหากมีคนติดเชื้อเพียงราย
เดียวไปยังสถานที่ที่สามารถแพร่เช้ือได้มากก็อาจเป็น Super Spreader ดังนั้น สิ่งที่ประชาชนทั่วไปต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งหมดคือ สวมหน้ากาก
อนามัย และหลีกเลี่ยงสถานท่ีคนพลุกพล่าน รวมทั้งเว้นระยะห่างในทุกพ้ืนท่ี ๆ  
มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด , คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, 
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ประเด็นข่าว 

โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, js100, one31, bbc, thaipbs, tnnthailand, thebangkokinsight, 
businesstoday, isranews, thestandard, workpointnews, prachachat, innnews, springnews, sanook ,kapook)  
   -พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม โพสต์เฟซบุ๊กหลังลงพื้นที่พบปะกับสมาคมภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อรับฟัง
สถานการณ์ความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด  19 ระบุว่า วิกฤตโรคโควิด 19 เป็นเรื่องใหญ่และซับซ้อน 
หน้าท่ีของคนไทยทุกคนคือต้องต่อสู้ไปด้วยกัน เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศ 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์ ศบค. แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย (2 พ.ค.) มีผู้ติดเช้ือรายใหม่ 6 ราย ผู้ติดเช้ือ
ยืนยันรวม 2,966 ราย รักษาเพิ่ม 13 ราย รวมผู้รักษาหายแล้ว 2,732 ราย ยังคงรักษาใน รพ. 180 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ผู้เสียชีวิตสะสม 54 ราย ย้ า
ว่าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ส าหรับเที่ยวบินน าคนไทยตกค้างกลับประเทศ (2 พ.ค.) มี 3 เที่ยวบิน ได้แก่ 
คาซัคสถาน 55 คน เนเธอแลนด์ 50 คน และดูไบ 129 คน วันท่ี 3 พ.ค. มี 3 เที่ยวบิน ได้แก่ สเปน 45 คน สิงคโปร์ 175 คน และรอยืนยันจากประเทศ
รัสเซีย 70 คน 
   -นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของ ศบค. 13 
คน เพื่อท าหน้าท่ีด้านวิชาการ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะเสริมการท างานของคกก.กลั่นกรองการใช้ พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซตไ์ทยรัฐ 
   -แฟนเพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า เผยแพร่ภาพและข้อความระบุว่า สธ.และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพัฒนานวัตกรรมตรวจเชื้อโควิด 19 จากน้ าลายส าเร็จ ได้ผล
เร็ว น่าเชื่อถือ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ nationtv 
   -กลุ่มบริษัท คิงพาวเวอร์ เผยว่า ได้ส่งเอกสารต่างๆ ถึงนายกฯ ตอบรับความช่วยเหลือของรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2563 เพื่อรับมือกับการแพร่
ระบาดของโควิด 19 โดยมีทั้งการควบคุมตามนโยบายภาครัฐ และข้อเสนอเพื่อฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว  
ประเด็นผลกระทบ 
1. การผ่อนคลายมาตรการ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, สวท., ประชาชาติ, กรุงเทพ
ธุรกิจ, ส านักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, acnews, mcot, innnews, thestandard, newstv, nationtv, ส านัก
ข่าวอินโฟเควส) ทีวีทุกช่อง 
   -ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยว่า การผ่อนปรนให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถท ากิจกรรมบางอย่างเพื่อด ารงชีพและประกอบธุรกิจ  
โดยยึดเกณฑ์ความปลอดภัยตามที่ สธ. ก าหนดอย่างเข้มงวด จะเป็น New Normal ที่ทุกคนต้องตระหนักร่วมกันปฏิบัติอย่างเข้มงวดเพื่อให้ทุกคนมี
สุขภาพท่ีดี ไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อกลายเป็นความเสี่ยงใหม่อีกครั้ง รัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้ทุกส่วนร่วมกันตรวจสอบและประเมินซึ่งกันและกัน 
และเตรียมอาสาสมัครรอบรู้สุขภาพเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีรณรงค์ให้ความรู้ ติดตาม ตรวจสอบ ช่วยท าให้การเปิดเมืองเป็นไปอย่างปลอดภัยตามที่ก าหนด 
   -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขอให้ผู้ประกอบการใช้แพลตฟอร์ม THAISTOPCOVID (stopcovid.anamai.moph.go.th) 
ประเมินกิจการว่ามีความพร้อมเปิดให้บริการวันที่ 3 พ.ค. หรือไม่ โดยหลักเกณฑ์ส าคัญต้องมีความพร้อมเรื่องการคัดกรอง การจัดเตรียมสถานที่ 
อุปกรณ์ มาตรการป้องกันทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติงานและลูกค้า ตลอดจนการท าความสะอาดฆ่าเช้ือ หากยังไม่พร้อมจะได้ขอค าแนะน าเพิ่มเติม หรื อ
พิจารณาเลื่อนการเปิดกิจการออกไปก่อน ส่วนการจัดแผงขายในตลาดสดหรือตลาดนัด จะเป็นฐานวิถีชีวิตใหม่เช่นกันที่จะต้องเว้นระยะห่างแผง  1-2 
เมตร   
   -นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ได้จัดท าเว็บไซต์เปิดเมืองปลอดภัย Thai.care เพื่อให้ผู้ประกอบการห้างร้านและ
ผู้ให้บริการลงทะเบียนเพื่อประกาศเป็นสถานประกอบการปลอดภัยตามมาตรฐานการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 พร้อมรับ QR Code เพื่อ
สร้าง Safe Place เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ โดยมีเป้าหมายให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนธุรกิจให้ยั่งยืนต่อไป 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ 
   -พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. กล่าวช้ีแจงข้อก าหนดที่ออกในราชกิจจานุเบกษา ว่า การออกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่ปลายเดือน มี.ค. ถึงสิ้น
เดือน เม.ย. เพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้มีประสิทธิภาพ และได้ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไป ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการด าเนิน
ชีวิตและเศรษฐกิจ จึงได้ออกมาตรการผ่อนปรนมากขึ้น โดยความร่วมมือของประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญในการปลดล็อกหรือผ่อนคลายมาตรการ ซึ่ง
ยังคงรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเป็นหลัก 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, ไอเอ็นเอ็น) 
   -พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร เผยเรื่องการจ าหน่ายสุราส าหรับร้านค้าท่ีมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า มีข้อกฎหมายห้ามไม่ให้จ าหน่ายสุราใน
ที่สาธารณะอยู่แล้ว และแม้มีการผ่อนคลายก็ยังไม่อนุญาตให้ดื่มสุราในที่สาธารณะ โดยให้ดื่มในเคหสถาน หากดื่มในบ้านตัวเอง เป็นกลุ่มเครือญาติ ให้ดู
ตามความเหมาะสม จะมีเจ้าหน้าท่ีชุดเคลื่อนที่เร็วคอยตรวจตราสถานท่ีต่าง ๆ ที่ได้รับการผ่อนปรน หรือได้รับแจ้งมั่วสุม 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, เนชั่นสุดสัปดาห์, kapook, marketingoops) 
   -ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. แถลงมาตรการส าหรับสถานที่ในกทม.ที่ให้เปิดวันที่ 3 พ.ค.นี้. รวม 10 ประเภท คือ 1.ร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม รถเข็นและหาบเร่-แผงลอยร้านท่ีมีพื้นท่ีมากกว่า 200 ตรม. 2.ตลาดนัด ตลาดสด ตลาดน้ า และตลาดชุมชน 3.ร้านเสริมสวย แต่งผม และตัด
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ผม 4.รพ. คลินิก และสถานพยาบาล ยกเว้นคลินิกเวชกรรม คลินิกเสริมความงาม และคลินิกลดน้ าหนัก 5.สนามกอล์ฟ ร้านอาหารและคลับเฮาส์ตาม
มาตรการร้านอาหาร 6.สนามกีฬากลางแจ้ง 7.สวนสาธารณ 8.ร้านตัดขนสัตว์ 9.ร้านสะดวกซื้อ 10.ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านค้าชุมชน และร้านธุรกิจ
สื่อสารโทรคมนาคม โดยจะมีรายละเอียดปลีกย่อยรวมถึงค าสั่งประกาศ เผยแพร่ทางเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร ขณะที่การจ าหน่ายสุรา เบื้องต้น กทม.
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้จ าหน่ายได้ตั้งแต่ 3 พ.ค. แต่หากจังหวัดปริมณฑลเห็นควรว่างดไปก่อน กทม.จะด าเนินด้วยเช่นกัน ส่วนของผับ-
บาร์ สถานบันเทิง ยังไม่อนุญาตเปิด 
2.การตรวจคัดกรองเชิงรุก 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, เส้นทางเศรษฐี, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, acnews, newstv) 
    -นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แม้ประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ลดลงเรื่อย ๆ แต่สิ่งต้องท าอย่างต่อเนื่อง คือ การติดตาม
ผู้ป่วยเชิงรุกในพ้ืนท่ีเสี่ยง เนื่องจากประเทศไทยยังมีผู้ที่ได้รับเช้ือแต่ไม่แสดงอาการหรืออาการน้อย โดยคนกลุ่มนี้อาจมีในพื้นที่ที่ยังมีการระบาดอยู่ ซึ่ง
จากการค้นหาตรวจคัดกรองผู้ป่วยเชิงรุกใน จ.ภูเก็ต 671 คน พบผลบวก 23 คน หรือร้อยละ 3.4 และ จ.กระบี่ ได้ค้นหาตรวจคัดกรองผูป้่วยเชิงรุก 447 
คน พบผลบวก 4 คน หรือร้อยละ 0.9 ผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถแพร่โรคให้ผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น การหาผู้ป่วยเชิงรุกยังเป็นมาตรการที่ส าคัญ จ าเป็นและ
ได้ผลในการป้องกันและควบคุมโรคต่อไป 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า 
   -ทีมบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมุทรสาคร ลงพ้ืนท่ีสุ่มตรวจหาเช้ือโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวบนเรือประมง ที่องค์การสะพานปลา ต.มหาชัย 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยเก็บตัวอย่างจากน้ าลายส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะทราบผลภายใน 1-2 สัปดาห์ มีเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 2,100 ตัวอย่าง 
ซึง่เป็นไปตามมาตรการค้นหาเชิงรุก "สมุทรสาครโมเดล" สกัดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกที่ 2 
3.คัดกรองเข้มผู้ท่ีเดินทางข้ามจังหวัด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, mcot 
   -นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด ก.มหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดและผู้ว่าฯ กทม. ปฏิบัติตามค าสั่งของ ศบค. โดยเคร่งครัด ทุกคนที่เดินทางข้าม
จังหวัดต้องได้รับการคัดกรอง ส่วนจะต้องกักตัว 14 วันหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ โดยสั่งการให้ด่านตรวจโควิดพูดจาด้วย
ความละมุนละม่อม ด้าน พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. ระบุ ไม่สนับสนุนให้เดินทางออกนอกจังหวัด ส่วนวันที่ 1-11 พ.ค. 2563 ที่มีวันหยุด
ยาว ที่ประชุมครม.ขอความร่วมมือข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจงดการลา ยกเว้นกรณีจ าเป็น 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, kapook) 
   -ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. ระบุ มาตรการรองรับผู้เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาว เบื้องต้นต้องรอมาตรการจากฝ่าย
ความมั่นคง ซึ่งจะประชุมกันอีกครั้ง แต่ กทม.พร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันการแพร่เช้ือ รวมทั้งยังคงให้เจ้าหน้าที่ส าธารณสุข ส านัก
อนามัย ท าตามมาตรการค้นหาผู้ติดเชื้อเช่นเดิม 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, mcot 
   -กรมท่าอากาศยาน แจ้งเตือนผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบิน ว่าไปจังหวัดไหนต้องกักตัว 14 วัน โดยให้ตรวจสอบประกาศแต่ละจังหวัดก่อนการ
เดินทางทุกครั้ง 
สื่อที่น าเสนอ : ศูนย์ข่าวแปซิฟิก 
   -ผู้ว่าฯ โคราช ออกประกาศกักตัว 14 วันผู้ที่เดินทางมาจาก 10 จังหวัด ได้แก่ กทม. ภูเก็ต นนทบุรี ยะลา สมุทรปราการ ชลบุรี ปัตตานี สงขลา 
เชียงใหม่ และ ปทุมธานี ส่วนผู้ที่เดินทางออกนอกพ้ืนท่ี ต้องรายงานตัวกับ อสม. และให้ อสม.รายงานเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบทราบโดยเร็ว 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ 
   -เจ้าหน้าที่ สสจ. และเจ้าหน้าที่ศคร.ที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกันตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่สนามบินอุบลราชธานี หลังประชาชนเดินทางกลับ
ภูมิล าเนาช่วงวันหยุดยาวจ านวนมาก พร้อมน าเข้าสู่มาตรการกักตัว 14 วัน เช่นเดียวกับสนามบินนครพนม สสจ.นครพนม ตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ 
ตรวจสอบประวัติ เช็กไทม์ไลน์ผู้โดยสารขาเข้าจากสนามบินดอนเมือง ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 เข้าสู่กระบวนการกักตัว 14 วัน 
   -นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.ภูเก็ต ท าหนังสือหารือไปยังปลัด ก.มหาดไทย เร่งหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการกลับภูมิล าเนา เนื่องจากไม่มี
งานท าและไม่มีรายได ้ล่าสดุจะพิจารณาให้เดนิทางกลับเฉพาะกลุ่ม เฉพาะราย ขอให้ประชาชนท่ีจะกลับภูมิล าเนาลงทะเบียนออนไลน์รับหนังสือรับรอง
ผ่านการคัดกรอง และจัดระเบียบการเดินทาง 
   -ที่ด่านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดกว่า 1 พันคน ยืนเข้าแถวรอรับเอกสารการอนุญาตการเดินทาง 
และเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีข้อก าหนด 4 ข้อ จากปลัด ก.มหาดไทย โดยหนึ่งในนั้นคือ จะต้องผ่านกระบวนการกักตัว 14 วัน เพื่อ
น าไปแสดงระหว่างเดินทาง ท าให้ประชาชนไม่พอใจ  
4.แม่เสี่ยงโควิดให้นมลูกได้  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซตc์hiangmainews, thaiqoute 
   -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรณีแม่เป็นผู้เข้าข่ายสงสัยติดเช้ือหรือได้รับการยืนยันว่าติดเช้ือ COVID-19 องค์การอนามัย
โลกและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ มีค าแนะน าว่า หากแม่ที่ติดเช้ือมีอาการไม่มาก สามารถให้นมจากเต้าได้ก็ควรท า แต่ต้องมีการป้องกัน
การแพร่กระจายของเช้ืออย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมืออย่างถูกวิธี ห้ามใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า จมูกหรือปาก รวมถึง
หอมแก้มลูก กรณีที่แม่ติดเช้ือมีอาการรุนแรง แต่ยังสามารถบีบเก็บน้ านมได้ ควรให้พ่อหรือผู้ช่วยเป็นผู้ป้อนนมแก่ลูกแทน ส าหรับทารกที่เกิดจากแม่ที่
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ติดเชื้อ COVID-19 จัดเป็นผู้มีความเสี่ยง จะต้องแยกตัวออกจากทารกอ่ืนและต้องสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน 
5.มาตรการส าหรับร้านตัดผม 
สื่อทีน่ าเสนอ : เว็บไซตเ์ดลินิวส์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, thebangkokinsight, nationtv, mcot, thestandard 
   -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงมาตรการร้านตัดผม เสริมสวย ควรดูแลตั้งแต่จุดทางเข้า ผู้ให้บริการต้องท าความเข้าใจกั บ
พนักงาน มีอุปกรณ์เพียงพอ มีหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face Shield เสื้อคลุม ขณะให้บริการลูกค้า จัดสิ่งแวดล้อมภายในร้าน การจัด
ระยะห่าง วางเตียงท่ีใช้สระผมและเก้าอ้ีให้บริการให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ เข้าระบบนัดคิว อุปกรณ์ทุกอย่างต้องท าความสะอาดทุกรอบที่ให้บริการ
กับผู้รับบริการแต่ละคนด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช็ดท าความสะอาดเก้าอ้ีท าผม จัดเก็บเศษผมใส่ในถุงที่ปิดปากถุงมิดชิดเพื่อทิ้งในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้  
ด้านลูกค้า ต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ไม่เกิน 37.5 องศา ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ต้องล่างมือด้วยน้ าและสบู่หรือแอ
ลกอฮฮล์เจลก่อนเข้าและออกจากร้าน ควรนัดคิวเพื่อลดระยะเวลาการนั่งรอ และการต้องอยู่ในร้านร่วมกัน  
6.คัดกรองผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ 
   -ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีกลุ่มคนไทยในต่างประเทศทยอยเดินทางกลับอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากประเทศคาซัคสถาน 55 คน หลังผ่านกระบวนการ
คัดกรอง ท าประวัติการเดินทาง ตรวจคัดกรองการติดเช้ือและด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ได้น าไปเข้ากักตัวท่ีโรงแรมบางกอกพาเลส ย่านมักกะสัน 
และจากประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศใกล้เคียงอีก 50 คน เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง ท าประวัติการเดินทาง พบผู้โดยสารมีไข้ 2 คน น าส่งรพ.ใน
สมุทรปราการ ท่ีเหลือน าไปกักตัวที่โรงแรม ฌ เฌอ จ.สมุทรปราการ และโรงแรมเมอเวนพิค ถนนวิทยุ และจากนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 129 
คน พบมีไข้ 3 คน เจ้าหน้าท่ีด่านควบคุมโรคน าส่ง รพ. ทันที ที่เหลือพาไปกักตัวที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 
7.รายงานการติดเชื้อ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ 
   -คกก.โรคติดต่อ จ.ภูเก็ต เผย มีผู้ติดเช้ือรายใหม่เพิ่ม 3 ราย เป็นหญิงไทย 2 ราย ชายไทย 1 ราย ทั้งหมดพบจากการตรวจคัดกรองหาเช้ือเชิงรุก 
ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย ทุกรายมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดช้ือยืนยันก่อนหน้านี้ ยอดผู้ติดเช้ือสะสม 220 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 176 ราย เสียชีวิต 2 
ราย อยู่ระหว่างรักษา 41 ราย รอผลทางห้องปฏิบัติการ 58 ราย 
สถานการณ์อื่น ๆ ในประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซตผ์ู้จัดการ 
   -ผบ.ตร.ก าชับเร่งติดตามจับกุม 13 ชาวเมียนมาทีห่ลบหนีจากรถควบคุมตัวผู้ต้องขัง ระหว่างท าการผลักดันส่งกลับประเทศ ยืนยันทุกคนปลอดเช้ือโค
วิด 19 หากผู้ใดพบเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการส านักงานต ารวจแห่งชาติ โทร.1599 หรือ สายด่วน แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย 191 หรือ ตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัดตาก โทร.055-563-000 ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ 
   -ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อ.แม่สาย จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่ต ารวจรับตัวคนไทยที่พ้นโทษจากเรือนจ าเชียงตุง ประเทศ
เมียนมา 26 คน ท าการคัดกรองเบื้องต้น วัดอุณหภูมิร่างกาย สอบประวัติ ส่งไปยังรพ.แม่สาย เพื่อเอ็กซ์เรย์ตรวจร่างกายตามมาตรการ จากนั้นส่งผู้ชาย 
19 คนไปกักบริเวณที่กองร้อย อส.เชียงราย ส่วนผู้หญิง 2 คน ส่งไปกักตัวท่ี ร.ร.เวียงอินทร์ริเวอร์ไซด์ 
สถานการณ์ในต่างประเทศ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด 
JS100, ผจก.รายวัน, กรมประชาสัมพันธ์, ส านักข่าวอิสรา, xinhuathai, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, mcot, กรุงเทพธุรกิจ, ส านักข่าวไทย) 
   -ญี่ปุ่น เมืองฮอกไกโด พบการระบาดระลอกที่ 2 คาดว่าสืบเนื่องจากท่ีรัฐบาลท้องถิ่นคลายมาตรการล็อกดาวน์เร็วเกินไป 
   -สหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนียประกาศสั่งปิดชายหาดทุกแห่งในภูมิภาคออเรนจ์เคาน์ดีอย่างไม่มีก าหนด หลังได้รับรายงานว่าประชาชนจ านวนมาก
ไปรวมตัวพักผ่อนหย่อนใจอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการละเมิดมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ขณะที่ ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กประกาศปิดบริการรถไฟใต้ดิน
ทุกเส้นทางระหว่างเวลา 01.00-05.00 น. ในแต่ละวัน เพื่อการท าความสะอาด  
   -นายสตีเฟน ฮาห์น ผอ.องค์การอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐฯ เผย ได้อนุมัติการใช้ยาเรมดีสซิเวียร์กับผู้ป่วยโควิด 19 หลังผลทดสอบใช้กับผู้ป่วยก่อน
หน้า พบลดเวลาการรักษาตัวในรพ.จากเฉลี่ย 15 วัน เหลือ 11 วัน เบื้องต้น จะบริจาคยาให้รพ.ต่างๆ น าไปใช้ 1.5 ล้านโดส เช่ือว่าเพียงพอส าหรับ
ผู้ป่วย 140,000 คน 
   -รัสเซีย นายวลาดิเมียร์ ยาคูเชฟ รมว.การก่อสร้าง ของรัสเซีย และรมช.การก่อสร้าง ติดเช้ือไวรัสโควิด 19 และเข้ารับการรักษาอาการที่รพ.ในกรุง
มอสโกแล้ว ด้าน นายกเทศมนตรีกรุงมอสโก เผยผลการตรวจหาเช้ือไวรัสโควิด 19 ในเมืองหลวง มีเช้ือราวร้อยละ 2 หรือมากกว่า 250,000 คน ขณะที่
ผู้เสียชีวิตทั่วประเทศรวม 1,169 คน ท่ีน่ากังวลคือมีผู้ป่วยเด็กเพิ่มขึ้น มีเด็กเสียชีวิตแล้ว 2 คน อาการหนัก 11 คน 
   -ลาว มีผู้ป่วยโควิด 19 มีผลตรวจเป็นบวกอีกครั้ง หลังหายดีครบ 14 วัน 
   -มาเลเซีย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ออกแถลงการณ์ว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ปฏิบัติการควบคุมผู้อพยพและแรงงานต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ใน
ระบบเป็นจ านวนมากแล้วน ามาอาศัยอยู่รวมกันในสถานท่ีแห่งเดียว จนกว่ามาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด  19 จะสิ้นสุด
อย่างเป็นทางการ 
   -สิงคโปร์ จะเริ่มเปิดให้ธุรกิจบางส่วนกลับมาด าเนินงานตามปกติตั้งแต่ 12 พ.ค. นี้ โดยสธ.สิงคโปร์ ระบุ การผ่อนปรนมาตรการจะเป็นไปอย่าง
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ประเด็นข่าว 

ระมัดระวัง เพื่อไม่ให้การระบาดเพิ่มความรุนแรงข้ึน 
   -ฝร่ังเศส จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการ 11 พ.ค. นี้ แต่จะมีการบังคับใช้มาตรการหลายระดับตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาด มีการแบ่งพื้นที่เป็น
โซนสีแดงและสีเขียว ส่วนร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และพิพิธภัณฑ์ จะกลับมาเปิดให้บริการในช่วงต้นเดือน มิ.ย. ส่วนการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมที่มี
ผู้เข้าร่วมกว่า 5,000 คน ต้องงดไปจนถึง ก.ย. 2563 
   -สเปน ผ่อนคลายมาตรการสกัดกั้นเช้ือเพิ่มเติม อนุญาตให้ประชาชนออกจากท่ีพักอาศัยเพื่อออกก าลังกายได้ ล่าสุด พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 1,366 ราย 
เสียชีวิตรายใหม่ 276 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 216,582 ราย เสียชีวิตมากกว่า 25,100 ราย 
   -สถานการณ์โลก ผู้ป่วยสะสม 3,401,002 ราย ก าลังรักษา 51,355 ราย รักษาหายแล้ว 1,081,005 ราย เสียชีวิต 239,602 ราย สหรัฐฯ เป็นอันดับ
หนึ่ง ผู้ป่วยสะสม 1,131,452 ราย เสียชีวิต 65,776 ราย เฉพาะวันเดียว 1,915 ราย รองลงมา ได้แก่ สเปน อิตาลี อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี ตุรกี 
รัสเซีย อิหร่าน และ บราซิล ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 60 
บทความ 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ หมายเหตุประชาชน 
   -เสนอว่า นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แนะน าการใส่หน้ากากอนามัยให้มีประสิทธิภาพ ต้องให้กระชับกับใบหน้า รัดตั้งแต่ปลาย
คางถึงบริเวณจมูก ต้องไม่มีรูรั่ว เพราะอากาศที่ไม่ผ่านการกรองของหน้ากากจะเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ เสี่ยงต่อการติดเช้ือได้ และย้ าว่า การใส่
หน้ากากทุกชนิด รวมทั้งหน้ากากผ้า ป้องกันเช้ือได้ดีกว่าการใส่ Face shield เพราะไม่มีตัวกรองเชื้อโรคในอากาศ  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์ 
   -เสนอว่า พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า หลังมีการคลายล็อก-เปิดเมือง คนส าคัญคือ ประชาชนทุกคน ภาครัฐต้องให้
ความรู้และท าข้ันตอนปฏิบัติ และติดตามอย่างใกล้ชิดให้ได้มากที่สุด ส่วนประชาชนต้อง Keep Distance ให้ได้มากที่สุดและปฏิบัติตามค าแนะน าของ
รัฐ ส่วนแพทย์จะเป็นผู้คอยดูแลคนป่วยและเตรียมมาตรการป้องกันทางการแพทย์ ทั้งชุดการตรวจ ยา และวัคซีน  
สื่อที่น าเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ health news 
   -เสนอว่า ดร.ทอม ไฟร์เดน อดีตผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ กล่าวถึง ยาเรมเดซิเวียร์ ซึ่งพบว่าช่วยลดระยะเวลานอนรพ. และ
ลดระยะเวลาฟื้นตัวจากโรคเฉลี่ย 4 วัน อาจส่งผลให้อัตราผู้ป่วยโควิด 19 เสียชีวิตเป็นรายวันลดลงราวร้อยละ 20-30 เท่านั้น เช่นเดียวกับ นายแอนโทนี 
เฟาซี แห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐ เปิดเผยว่า ยาเรมเดซิเวียร์ ลดระยะเวลาในการรักษาผู้ป่วยจนอาการดีขึ้นได้ราวร้อยละ 31 หรืออาการดี
ขึ้นใน 11 วัน เมื่อเทียบกับการรักษาตามปกติที่ใช้เวลาราว 15 วัน และว่าจ านวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เมื่อได้รับยาเรมเดซิเวียร์แล้ว มีจ านวนลดลง
อย่างเห็นได้ชัด ด้านส านักงานองค์การอาหารและยาของสหรัฐก าลังหารือกับบริษัท กิลเลียด ไซเอนเซส เพื่อให้บริษัทเร่งผลิตยาให้มากท่ีสุด  
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ 
   -สปสช. ย้ าสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ตรวจหาโควิด 19 ฟรี ทุกราย ทุกสิทธิ รักษาตามที่แพทย์เห็นความ
จ าเป็น ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  

สื่อที่น าเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ บ้านเกิดเมืองนอน 
   -เสนอว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ท าให้เห็นว่า ประเทศที่จัดอยู่ในล าดับต้นของระบบสาธารณสุขของโลกเป็นเรื่องหลอกลวง เพราะเมื่อ
เผชิญสถานการณ์จริง ท้ังรพ. บุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ ยารักษากลับมีไม่เพียงพอ ท าให้ไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ส่วน
ประเทศไทย แม้ถูกจัดความมีประสิทธิภาพมาตรฐานทางสาธารณสุขอยู่ในล าดับ 6 ของโลก กลับรับมือได้อย่างเหลือเฟือ และสามารถป้องกันการแพร่
ระบาดอย่างได้ผล รักษาชีวิตประชาชนไว้ได้ในอัตราที่สูงของโลก 4 เดือนผ่านไปประเทศไทยมีผู้ป่วยระดับ 3,000 คน มีผู้เสียชีวิตระดับ 60 คน และ
ควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และได้รับความเชื่อมั่นจากชาวโลกโดยทั่วไป 

กัญชาทางการแพทย์ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, พิมพ์ไทย, chaingmainews) 
   -นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ เต็งอ านวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เข้าพบกับ  นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ 
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และ นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อหารือแนวทางการใช้ประโยชน์กัญชาและพืช
กระท่อมทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งขณะนี้มีการจัดท าเครื่องกัญชาและน้ ามันกัญชาสนับสนุนให้รพ. 272 แห่งใช้ในการรักษา มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
แล้ว 16,356 คน ควบคู่กับการศึกษาการใช้ยา 90 ต ารับ ที่มีส่วนผสมของกัญชา ประกาศไปแล้ว 16 ต ารับ และอยู่ระหว่างเตรียมเสนอเพื่อประกาศเพิม่
อีก 13 ต ารับ นอกจากนี้ ยังให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ส่วนพืชกระท่อม กรมการแพทย์แผนไทยฯ 
ได้เตรียมเสนอต ารับยาที่มีพืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบ 7 ต ารับ และเตรียมเสนอเพิ่มในอนาคตอีก 8 ต ารับ  
โรคไอกรน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ฐานเศรษฐกิจ 
   -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคไอกรนติดต่อกันได้ง่ายผ่านทางไอ จาม โดยในช่วงแรกจะคล้ายอาการโรค
ไข้หวัด คือ มีไข้ ไอ จาม น้ ามูกไหล อ่อนเพลีย จากนั้นจะไอรุนแรงมากขึ้นในสัปดาห์ที่ 2-4 ไอติดต่อกัน 5-10 ครั้งแล้วหยุดไป แล้วจะเริ่มไอใหม่ เมื่อ
อาการไอสิ้นสุดจะหายใจเข้าอย่างรวดเร็วท าให้เกิดเสยีงดังวู๊ป ไอรุนแรงจนอาเจียน และมีเสมหะปน บางรายถึงขั้นไม่สามารถหายใจเองได้ หากมีอาการ
ไอติดต่อกันเกิน 10 วัน หรือไอเป็นชุด ให้แยกผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือแก่ผู้อื่น โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ สวมหน้ากาก
อนามัย ล้างมือบ่อยๆ แล้วรีบพบแพทย์ ผู้ที่มีอาการไอ จาม ไม่ควรคลุกคลีกับเด็กแรกเกิด หรือไม่ควรพาเด็กเล็กไปในสถานท่ีชุมชนหรือแออัด 
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ประเด็นข่าว 

โรคไข้เลือดออก 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน 
   -นพ.วชิระ บถพิบูลย์ นพ.สสจ.ชัยภูมิ เปิดเผยว่า ขณะนี้ จ.ชัยภูมิ มีสภาวะอากาศแปรปรวน หลังจากเกิดพายุฤดูร้อนท าให้มีน้ าขัง ประกอบกับ
อากาศร้อนมาก ยุงลายฟักเป็นตัวอ่อนเร็วขึ้น ท าให้ไข้เลือดออกกลับมาระบาดเร็วขึ้นเช่นกัน ปัจจุบันมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 342 ราย กลุ่มที่เป็น
ไข้เลือดออกมากสุด คือ เด็กอายุ 10-16 ปี รองลงมา อายุ 5-9 ปี และช่วงอายุอ่ืน ๆ แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต 

 
 
 


