
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
มาตรการของ สธ.  
   สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์,ไทยรัฐ, ส านักข่าวไทย,สวท 
   -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน ได้มอบหมายให้สถาบันวัคซีนฯ ไปหารือกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทราบว่าได้ด าเนินการท าบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จีนแล้ว โดยศึกษาและท าวิจัยด้วยกัน และได้เรียกให้ ผอ.สถาบัน
วัคซีนฯมาหารือ พร้อมเน้นย้ าว่า ไทยจะต้องไม่เสียเปรียบเรื่องการเข้าถึงวัคซีนอย่างพร้อมกัน และยุติธรรมทั้ง 2 ฝ่าย  ส่วนจะมีการเสนอผ่อนปรนเพิ่ม
บางกิจการในสัปดาห์นี้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ ศบค. สธ.จะเป็นคนคอยสนับสนุนมาตรการต่างๆ เท่านั้น  
   สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า) ,เว็บไซต์(มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินวิส์
, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ส านักข่าวไทย, จส.100, ไทยโพสต์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สปริงนิวส์, thebangkokinsight, newtv., Workpointnews, nationtv, 
prachathai ,thansetthakij, acnews, thaipbs ) 
   -เสนอข่าว นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวในการแถลงข่าว ประจ าวัน ว่า กรมควบคุมโรคได้ท าการส ารวจพฤติกรรมคน
ไทย 3 ด้าน คือ 1.การล้างมือ 2.สวมหน้ากากอนามัยช่วงที่ป่วย และไม่ป่วย และ 3.การเว้นระยะห่างทางสังคม บุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร โดยส ารวจ
ทั้งหมด 8 ครั้ง ครั้งล่าสุดมีการสรุปผลเมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ลดลง อย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องเตือนและขอความร่วมมือจาก
ประชาชนให้คง 3 มาตรการนี้ให้สูงสุด  เพราะสิ่งเหล่านี้จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ การ์ดห้ามตก 
   - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริยชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลังจากเริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ การค้นหาผู้ป่วย ยังคงต้องท าอย่าง
ต่อเนื่อง จะใช้การตรวจแบบเฝ้าระวังผู้ตดิเช้ือไม่แสดงอาการ  โดยให้ คกก.ควบคุมโรคระดับจงัหวัดเป็นผูพ้ิจารณา เลือกพื้นที่ในการตรวจค้นหาคนเสี่ยง 
และสถานที่เสี่ยง ที่สงสัย และท าการตรวจ จะใช้การเก็บตัวอย่างน้ าลายของผู้ที่สงสัยและใช้การตรวจแบบ RT- PCR เป็นการตรวจแบบกลุ่มและ
แสดงผลแบบกลุ่ม วิธีการนี้จะง่าย และรวดเร็ว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจก็จะถูกลง จากค่าใช้จ่ายที่ 2,500 บาทต่อ 1 ตัวอย่าง เหลือเพียง 500 บาท 
ซึ่งเน้นการตรวจหาผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ท่ีมีการระบาดต่อเนื่องเป็นเวลา 28 วัน และมีผู้ป่วยท่ีหาสาเหตุไม่ได้ โดยด าเนินการกับประชากรกลุ่มเสี่ยงและ
สถานท่ีเสี่ยงท่ัวประเทศกับผู้ที่ไม่มีอาการใดๆ  โดยก าหนดค่าเป้าหมายการตรวจไว้ที่ 6,000 คนต่อประกร 1 ล้านคนภายในสัปดาห์นี้ โดยคาดประมาณ
การตรวจ 85,000 คนต่อเดือน ทั้งนี้ ต้องท าครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทั้ง 77 จังหวัด 
    ส าหรับประชากร 6 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.กลุ่มที่มักจะรวมตัวกันเป็นจ านวนมาก 2.บุคลากรทางการแพทย์ 3.ผู้ต้องขังแรกรับ   3.ผู้ต้องกักเช่นที่ด่าน
สะเดา 4.กลุ่มคนขับแท็กซี่ คนขับรถสาธารณะ 5.กลุ่มแรงงานต่างด้าวและคนไทยที่อยู่รวมกันอย่างแออัด ทั้งที่ท างานและพักอาศัย 6.เจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมือง ราชทัณฑ์ ประชาชนค้าขายในตลาดห้าง ส่วนสถานที่ที่คนมาอยู่รวมกันจ านวนมาก เช่น สถานีขนส่งทางบก ทางน้ าทางอากาศ สิ่งที่เรา
กังวลคือการข้ามด่านทางพรมแดนที่สุด สถานีรถไฟฟ้า ศาสนสถาน เป็นต้น  ส่วนกรณีทหารเรือติดเช้ือนั้น ต้องแยกว่า เกิดจากการปฏิบัติงานหรือใช้
ชีวิตส่วนตัว เพราะฉะนั้นทุกอาชีพมีความเสี่ยง เชื่อว่าในส่วนทหารเรือได้มีมาตรการเข้มข้นอยู่แล้ว ผู้รับผิดชอบคงจะมีการสื่อสารกับสาธารณะต่อไป 
   สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์,ผจก.รายวัน) ( เว็บไซต์สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, มติชน, ข่าวสด,nationtv, prachathai) 
   -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุขุม ปลัด สธ. น าคณะผู้บริหารรับมอบการสนับสนุนจากภาคเอกชน 
จ านวน 8 คณะ ทั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมเช้ือโรค รวมถึงเงินบริจาค พร้อมกล่าวว่า ได้เสนอถอด 2 ประเทศ คือจีนและเกาหลีใต้ ออกจากพ้ืนท่ีการ
แพร่ระบาดโรคโควิด -19 แล้ว แต่อยู่ในระหว่างพิจารณา  
   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ท าสัญลักษณ์มือ "มินิฮาร์ท" ผ่านตู้ ตรวจเช้ือ SWAB TEST แบบความดันลบ (Negative 
Pressure) ในระหว่างน าคณะผู้บริหารกระทรวงฯ รับมอบเงินและสิ่งของบริจาค 
 
   สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์,ไทยรัฐ) ( เว็บไซต์สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, มติชน, ข่าวสด,nationtv, prachathai) 
   -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การพิจารณาปลด 2 ประเทศ ได้แก่ จีน และเกาหลีใต้ ออกจากพ้ืนท่ีการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นความคิดเห็นของคกก.วิชาการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่พิจารณาจากอัตราผู้ป่วยรายใหม่ของ 2 ประเทศ โดยดูจาก
สถานการณ์ปัจจุบันท่ีจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างเนื่อง จนอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัย ส่วนประเทศอิตาลีและอิหร่าน งต้องพิจารณามาตรการ
ด้านระบบสาธารณสุขและการป้องกันควบคุมโรคในประเทศ จะมีการติดตามจับตาสถานการณ์ใน 2 ประเทศอย่างใกล้ชิด สิ่งที่น่าสนใจ คือ มิ.ย.นี้ จะ
หมดระยะเวลาของการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะท าอะไรต่อไป จึงต้องจับตาสถานการณ์โรคอยา่งใกล้ชิด เพื่อเตรียมมาตรการรองรับเพิ่มเตมิ ทั้งนี้ หลัง 
มิ.ย.จะมีการเดินทางก็ต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบภายใต้มิติการควบคุมโรคและการเดินทาง โดยสิ่งที่น่าห่วงคือการข้ามพรมแดนท าง
ธรรมชาติ 
   สื่อที่น าเสนอ : ส านักข่าวไทย 
   -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้ออกแบบนวัตกรรมและอุปกรณ์ใน
การป้องกันการติดเชื้อ เป็นอุปกรณ์กดเจลล้างมือแบบไม่สัมผัสมือท่ีใช้กับขวดแอลกอฮอล์เจล  เพื่อลดการสัมผัสด้วยการใช้มือกด โดยหน่วยงานภาครัฐ
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และเอกชน รพ. คลินิก รา้นอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด  สถานประกอบการต่างๆ สามารถน าไปใช้ได้ ด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและใช้งานได้ง่าย 
   สื่อที่น าเสนอ : ส านักข่าวไทย,มติชน  
   -เสนอข่าว สสจ.ยะลา รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิงอายุ 59 ปี อยู่บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน หมู่ 9 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา ที่พบผู้ป่วย
มากที่สุดรวม 16 ราย จนท.ก าลังเร่งตรวจคัดกรองเชิงรุก ติดเชื้อมาจากการสัมผัสกลุ่มผู้ป่วยภายในชุมชน ท าให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ท่ี 127 ราย รักษา
หายสะสม 103 ราย ผู้ป่วยรักษาอยู่ใน รพ. 22 ราย แยกเป็น รพ.บันนังสตา 19 ราย รพ.ศูนย์ยะลา 1 ราย รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา 1 ราย มอ.
หาดใหญ่ 1 ราย เสียชีวิต 2 ราย 
   -รพร.ยะหา จ.ยะลา นพ.ทินกร บินหะยีอารง ผอ.รพ. พร้อมทีมแพทย์พยาบาล ร่วมกันส่งผู้ต้องสงสัยติดเช้ือ 24 รายจาก 40 ราย เดินทางกลับบ้าน 
หลังผลตรวจเช้ือครั้งท่ี 3 ยืนยันไม่พบเช้ือ โดยมีการแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน พร้อมทั้งมอบคู่มือ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค -
บริโภค ให้กับทุกคนเพื่อเป็นก าลังใจ ขณะที่ผู้ต้องสงสัยติดเช้ือส่วนท่ีเหลือแยกเฝ้าดูอาการที่ รพ.ยะลา จ านวน 4 ราย รพ.บันนังสตา จ านวน 7 ราย รพ.
รามัน 5 ราย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้วเช่นกัน 
  สื่อที่น าเสนอ : workpointnews 
   -เสนอข่าว นพ.สสจ.นราธิวาส ในฐานะหัวหน้าคณะท างาน ศบค.และ EOC จ.นราธิวาส ช้ีแจงข่าวลือมีผู้ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 เสียชีวิตขณะรักษาที่
รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ เสียชวีิต ขอยืนยันว่า ขณะนี้ผู้ป่วยยังไม่เสยีชีวิต  โดยผู้ป่วยรายนี้มารักษาตัวด้วยอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันและพบว่าติด
เช้ือโควิด 19 และได้รับการรักษาต่อเนื่องจนหาย และตรวจหาเช้ือเพิ่ม ในระหว่างรักษาอาการของโรค  3 ครั้ง ทุกครั้งผลเป็นลย แต่ยังไม่สามารถ
จ าหน่ายกลับบ้านได้ เนื่องจากมีอาการหนักจากโรคประจ าตัวคือ เส้นเลือดในสมองอุดตัน ต้องเข้ารักษาในห้องไอซียูของรพ.  
  สื่อที่น าเสนอ : มติชน 
   -เสนอข่าว กรณีผู้ป่วยชายอายุ  45 ปี จ.นราธิวาส เข้ารักษาตัวท่ีรพ.สุไหงโก-ลก  ผลยืนยันว่าปอดอักเสบเนื่องจากติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ถูกส่งตัวไป
รักษาต่อท่ีรพ.นราธิวาสราชนครินทร์แล้ว  นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ที่มีผู้ป่วยที่ อ.สุไหงโก -ลก จ.
นราธิวาส และได้มีการกักกันตัวจนท.ประมาณ 62 คน รายงานล่าสุดในส่วนของทาง รพ.สุไหงโก-ลก ทั้งในส่วนของผวจ.นราธิวาส นพ.สสจ.นราธิวาส 
และ นพ.อินทร์ จันแดง ผู้อ านวยการ รพ. ได้ด าเนินการไปตามมาตรฐานและก็ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ยังคงต้องด าเนินการภายใต้กรอบของการที่
ต้องกักกันเป็นระยะเวลา 14 วัน ถ้าหากบุคลากรสาธารณสุขท่านใดที่มีอาการป่วย ก็จะท าการแยกกักและก็ดูแลรักษาอย่างดีที่สุด 
   สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ส านักข่าวไทย, มติชน) 
   -เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลได้
ประกาศปิดร้านอาหารหรือสถานประกอบการขายสุรามาตั้งแต่ 1 เม.ย. และต่อมาได้มีมติผ่อนปรนให้เปิดร้านอาหารหรือจ าหน่ายสุราได้ตั้งแต่วันที่ 3 
พ.ค.แล้วนั้น ท าให้นักดื่มใช้โอกาสนี้ ทั้งซื้อมาดื่มเองหรือตั้งวงสังสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีภาวะติดสุราเรื้อรัง เมื่อกลับมาดื่มซ้ าจะท าให้หลัง
เริ่มดื่มแก้วแรกเข้าไปแล้วจะไม่สามารถควบคุมให้ตัวเองหยุดดื่มได้ ท าให้ดื่มในปริมาณมากกว่าที่เคยดื่ม มีผลให้เกิดพิษสุราแบบเฉียบพลันได้ง่ายกว่า
ปกติ ท้ังนี้ หากหยุดดื่มต่อได้จากช่วงห้ามขายเหล้า จะท าให้ตับฟื้นตัว ภูมิคุ้มกันร่างกายท างานได้มากขึ้น ป้องกันการติดเชื้อได้   
   สื่อทีน่ าเสนอ :  เว็บไซต์บ้านเมือง 
   -เสนอข่าว สสส.ร่วมกับ สพฐ. ป้องกันเด็กไทยห่างไกลโรคโควดิ-19 จัดท าคู่มือ “การจัดการโรงเรียน รับมือโควิด 19” รับมือโรงเรียนเปิดเทอมกว่า 
2.9 หมื่นแห่ง จะมีการส่งมอบคู่มอื “การจัดการโรงเรยีน รับมือโควิด19” ในวันอังคารที่ 12 พ.ค.63 เวลา 10.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสส. 
   สื่อที่น าเสนอ : มติชน 
   -เสนอข่าว นพ.โกศล วราอัศวปติ ผอ.รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ มอบหมายให้ทีม mcatt ลงพื้นที่ร่วมกับทีมบุคลากรจาก รพ.ศรีสงคราม สนง.
สาธารณสุข อ.ศรีสงคราม รพ.สต.เชียงเซา และเจ้าหน้าที่ อสม. ให้บริการประเมินความเครียดและให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต หรือความวิตกกังวล
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชน ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 
มาตรการของ ศบค. และ หน่วยงานอื่นๆ 
   สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์ ,เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน ,สยามกีฬา) ,เว็บไซต์ (มติชน, 
เดลินิวส์, คมชัดลึก,บ้านเมือง,แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ผจก.รายวัน,ศูนย์ข่าวแปซิฟิก กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ, mcot, 
innnews, thaipbs, mthai, js100,one31 thebangkokinsight,workpointnews, thansetthakij, kapook.กรมประชาสัมพันธ์) 
   -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม ศบค. เผยว่า สาธารณสุขเห็นว่า ยังมีความจ าเป็นต้องคงมาตรการใน
ประเทศให้เข้มข้น และตรึงการน าเข้าจากต่างประเทศ แม้ว่าสถานการณ์ในไทยจะดีขึ้นตามล าดับ แต่สถานการณ์โลกยังมีการระบาดอย่าง
ต่อเนื่อง ปลัดสธ.ได้รายงานถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนว่ามีพัฒนาการ จนคาดว่าจะสามารถน าไปสู่การผลิตวัคซีนได้ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการผ่อนปรนมาตรการ เช่น ความหนาแน่นของผู้โดยสารบนรถไฟฟ้า BTS ซึ่งควรให้วิ่งรถเต็มจ านวน ทั้งวัน และ
จ าเป็นต้องเตรียมมาตรการรองรับในทุกด้าน เช่น การพักคอย การผ่อนปรนจะต้องค่อยๆ ผ่อนคลายพร้อมกับมีมาตรการรองรับที่เหมาะสม และมีแผน
ฉุกเฉินรองรับ 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 คน สะสม 2,992 คน หายป่วยแล้วเพิ่ม 11 คน สะสม 2,772 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่งผล
ให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 55 คน ที่ประชุม ศบค. ระบุสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ  แต่ยังต้องด าเนินการเชิงรุก เข้มงวดการเข้า -ออก
ประเทศตามช่องทางต่างๆ ไม่ให้มีการน าเช้ือจากต่างประเทศเข้ามา  และยังให้ความส าคัญกับสถานที่กักตัวของรัฐ ขอให้ด าเนินการป้องกันโรค
อย่างเคร่งครัด  โดย ปลัดสธ. น าเสนอให้คงมาตรการในประเทศให้เข้มข้นและตรึงการน าเข้าเช้ือจากต่างประเทศ, ส าหรับช่วงระยะเวลาผ่อนปรน
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มาตรการ คือ ห้วงวันท่ี 8 – 12 พ.ค. จะเปิดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 13 พ.ค. วันที่ 14 พ.ค. จะยกร่างมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 2 และในวันที่ 17 
พ.ค. จะเริ่มมาตรการ ไม่เพียงแค่ห้างสรรพสินค้า หากผู้ประกอบการมีมาตรการที่ดี สามารถเริ่มการผ่อนปรนมาตรการในระยะ 2 ได้ นายกฯ ยัง
เพิ่มเติมเรื่องการลงทุน เพื่อศึกษาวัคซีนร่วมกันในกลุ่มอาเซียน เพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน 
     รมว.สธ. เสนอถอดจีน-เกาหลีใต้ ออกจากประเทศเขตติดโรคโควิด-19 ที่ประชุมเห็นชอบ แต่ต้องน าไปสู่การประชุมหารือและด าเนินการ
ต่างๆ ตามขั้นตอนต่าง หากปลดออกไม่ได้แปลว่าจะเข้าประเทศได้ทันที เพราะมีมาตรการต่างๆ ที่จะจัดการอยู่ 
   สั่งให้ 20 กระทรวงประชาสัมพันธ์ภารกิจของตัวเองที่เชื่อมโยงกับ ศบค. , ที่ประชุมเห็นตรงกันเรื่องเหลื่อมเวลาท างานของหน่วยราชการให้มี
หลายช่วง โดยให้นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกฯ ไปดูว่าจะท าให้เหลื่อมเวลามากขึ้นได้หรือไม่  ส่วนการท างานที่บ้านซึ่งเป็นนโยบายของ
ครม.  ต้องให้เกิดขึ้นได้มากที่สุด 50% หรือมากกว่านั้น สั่งการให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รายงานผลท างานเหลื่อมเวลาและ
การท างานที่บ้าน 
   อธิบดีกรมควบคุมโรค เสนอค้นหาผู้ติดเช้ือในกลุ่มเสี่ยง ให้ได้ 400,000 ราย  ขณะนี้ตรวจไปแล้วประมาณ 230,000 ราย โดยจะตรวจในกลุ่ม
ที่มีการขยายเกณฑ์ เช่น มีอาการไข้ มีอาการคล้ายหวัด จมูกไม่ได้กลิ่น 85,000 ราย และอีก 85,000 ราย จะไปหาในประชากรกลุ่มเสี่ยง คือ 
บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ต้องขังแรกรับ  แรงงานผิดกฎหมายที่อยู่ในสถานที่กัก คนขับรถสาธารณะ พนักงานไปรษณีย์ พนักงานขนส่งสิ นค้า 
แรงงานต่างด้าว และอาชีพเสี่ยงต่างๆ โดยจะไปสุ่มตัวอย่างกระจายในทั่วประเทศ   
   ในที่ประชุม รมว.กต.ได้รายงานหลักเกณฑ์การน าคนไทยกลับจากต่างประเทศ กลุ่มแรกคือกลุ่มด่วนท่ีสุด จะเป็นกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คนป่วย คนที่
ตกค้างจากสนามบินต่างๆ วีซ่าหมดอายุ นักท่องเที่ยวตกค้าง กลุ่มนี้จะได้กลับมาก่อน กลุ่มที่สอง กลุ่มด่วนมาก คือ พระสงฆ์ที่ไปธุดงค์ นักเรียน 
นักศึกษา และคนท่ีตกงาน 
   -เอกอัครราชทูตออสเตรเลยี แสดงความยินดีนายกรัฐมนตรีที่ควบคุมสถานการณโ์ควิด-9 ในไทยได้เป็นอย่างด ี
   -การกีฬาแห่งประเทศไทย จะเริ่มเปิดให้บริการในพี้นที่เฉพาะการเดินและวิ่ง ตั้งแต่วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป  
   -รถไฟฟ้า MRT และ บีทีเอส คุมเข้มเว้นระยะห่าง มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยจัดล าดับการเข้าใช้บริการทั้งในสถานี ชานชาลา ขบวนรถ ทั้ง
เวลาปกติ และชั่วโมงเร่งด่วน 
   สื่อที่น าเสนอ: เว็บไซต์ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, acnews 
   -เสนอข่าว สปสช. เตรียมปรับปรุงงบบัตรทองปี 63 และจัดสรรงบขาลงปี 64 ใหม่ หลังรับผลกระทบจาก “โควิด” เหตุบางบริการถูกงด บางบริการมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น คาดยังคงมีผลกระทบต่อเนื่อง ต้องจัดสรรงบให้เหมาะสมให้ รพ. พร้อมประเมินคนตกงานถูกโอนมาสิทธิบัตรทองอีกหลายแสนคน 
   สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง 
   -เสนอข่าว ก.วัฒนธรรม บูรณาการความร่วมมือกับก.พัฒนาสังคมฯ เปิดศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของ.เกี่ยวกับผลกระทบจาก
สถานการณ์ของ COVID-19  ผ่านสายด่วนวัฒนธรรม 1765  เพื่อรองรับสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300  ของก.พัฒนาสังคมฯ และยังบูรณาการ
ร่วมกับกรมสุขภาพจิต เปิดสายด่วนวัฒนธรรม 1765   รองรับการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323  รับเรื่องร้องทุกข์ และให้ค าปรึกษาปัญหา
สุขภาพจิตของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  โดยก.วัฒนธรรมจะน าข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือปัญหา
เร่งด่วนส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาโดยด่วนต่อไป 
   สื่อที่น าเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค   
   -เสนอข่าว นพ.โกศล วราอัศวปติ ผอ.รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ มอบหมายให้ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ลงพื้นที่ร่วมกับ
ทีมบุคลากรจาก รพ.ศรีสงคราม สนง.สาธารณสุข อ.ศรีสงคราม รพ.สต.เชียงเซา และเจ้าหน้าที่ อสม. ให้บริการประเมินความเครียดและให้ค าปรึกษา
ปัญหาสุขภาพจิต หรือความวิตกกังวลจากสถานการณ์โควิด 19 ให้แก่ประชาชน ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 
สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ 
   สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) ,เว็บไซต์(บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ) 
   -เสนอข่าว ศูนย์กักตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา พบต่างด้าวติดเช้ือเพิ่มอีก 3 ราย โดยสัมผัสกลุ่มโรฮีนญา 18 คน 2 ราย และอยู่กับกลุ่ม
ผู้ป่วย 42 คนแรก  1 ราย โดยจนท.ได้รักษาอยู่ในโรงพยาบาลสนาม 
   -ด่านแม่สอดจับ 9 โรฮิงญาลอบเข้าไทย สภาพอิดโรย พบ 1 คนมีไข้สูง 40 องศา น าตัวส่งตรวจที่รพ.แม่สอด ทันที และ ทราบอีกว่า มี อีก 3 ราย 
เป็นหญิงผู้ใหญ่ จ านวน 2 ราย เด็กอีก 1 ราย ได้หลบหนีไปก่อนหน้านี้ โดยมีคนน าพาไปหลบซ่อน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ทหาร ต ารวจ ปกครอง อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบ สวบสวนกลุ่มคนต้องสงสัย และท าการควบคุมตัวไว้ท้ังหมด รอเจ้าหน้าที่ด าเนินการขั้นต่อไป 
   สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ  
   -เสนอข่าว ชาวบ้านต าบลบ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ตั้งวงมั่วสุมดื่มสุราส่งเสียงดัง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. และต ารวจบ้าน ลงพื้นที่ไปจับกุม 
ควบคมุตัว   
  สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ล เว็บไซต์บ้านเมือง 
   -เสนอข่าว สสวท. มอบกล่องอะคริลิคป้องกันเช้ือฟุ้งกระจายให้สธ. จ านวน 80 กล่อง 
   -ซิโก้" เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อดีตนักเตะ และโค้ชทีมชาติไทย ในนามมูลนิธิซิโก้ ร่วมกับ Luckystar ได้มอบตู้แช่ Luckystar 2 รุ่น คือ Moher60 
กับ Power Coll PCB-G125 ให้สถาบันบ าราศนราดูร 
   -สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ เครื่องดื่มตราช้าง และ อดุล หละโสะ กองกลางดีกรีทีมชาติไทย น าอาหาร และน้ าดื่ม มอบให้กับ
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แพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาลชลบุรี 
ประเด็นที่มีผลกระทบ 
   1.แรงงานไทย 42 ลักลอบข้ามแดนช่องทางธรรมชาติ 
   สื่อที่น าเสนอ : 77kaoded,innnews 
   -เสนอข่าว พ.อ.เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เข้ารับตัวผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเพิ่ม
จ านวน 42 คน ซึ่งลักลอบข้ามแดนทางช่องทางธรรมชาติโก-ลก แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย และก าชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ตรึงก าลังอย่างหนาแน่น 
รวมทั้งเพิ่มการลาดตระเวนอย่างเข้มข้น ในช่วงก่อนเทศกาลฮารีรายอ โดยได้น าแรงงานทั้งหมดมายังจุดคัดกรอง ก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ที่คนไทยกลุ่มนี้อาศัยอยู่ให้มารับตัวที่ด่านพรมแดน อ.สุไหงโก-ลก โดยเจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัดจะท าการกักตัวเพื่อดูอาการ 14 วัน ตามศูนย์ 
Local Quarantine  
   2. หารือผ่อนปรนกิจการเฟส 2 
   สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์มติชน  
   -เสนอข่าว ในวันน้ี( 8 พ.ค. 63) กทม. จะประชุมหารือร่วมกับสธ. ถึงกิจการอื่นท่ีสามารถผ่อนปรนให้เปิดได้ในเฟส 2 ซึ่งกิจการใดจะได้รับอนุญาตนั้น 
สธ.จะเป็นผู้ก าหนด ส่วนผลการออกตรวจธุรกิจและสถานที่ที่ผ่อนปรน 8 ประเภท พบท าผิดมาตรการป้องกันการแพร่เช้ือ 42 ราย ส่วนใหญ่เป็น
ร้านอาหารที่ไม่มีฉากกั้น หรือ นั่งใกล้กัน ได้มีการตักเตือนแก้ไข หากท าผิดอีกสั่งปิดทันที นอกจากนี้ มีรายงานว่า พบร้านอาหารที่แอบขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยให้น่ังดื่มที่ร้านได้ กรณีนี้ กทม.จะลงพื้นที่ร่วมกับต ารวจตรวจสอบและกวดขันอย่างเข้มงวด 
   3.เปิดตลาดจตุจักร กทม. 
   สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, newtv, เว็บไซต์แนวหน้า 
   -เสนอข่าว ส านักงานตลาด กทม. ได้เปิดตลาดนัดจตุจักรให้ผู้ค้าท าการค้าตามปกติแล้วตั้งแต่วันท่ี 3 พ.ค.63 โดยผู้ค้าตลาดต้นไม้ สามารถเปิดท าการ
วันอังคาร เวลา 12.00 - 18.00 น. วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 05.00-18.00 น. ส าหรับร้านค้าประเภทอื่นๆ ที่จ าหน่ายสินค้าในวันเสาร์และอาทิตย์ จะเริ่ม
เปิดตั้งแต่วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 9-10 พ.ค.63 ระหว่างเวลา 05.00-18.00 น. โดยจะไม่มีตลาดนัดกลางคืนและลานผู้ค้าเร่ในวันเสาร์-อาทิตย์ ส าหรับ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ของตลาดนัดจตุจักร มีดังนี้ มีทางเข้า-ออก 6 จุด ตรวจวัดอุณหภูมิทุกจุด ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน 
   4.เตรียมเปิดมัสยิด 
    สื่อที่น าเสนอ : มติชน  
    -เสนอข่าว ส าหรับ จ.สตูล มีมัสยิดทั้งหมด 237 แห่ง พร้อมด าเนินการละหมาดได้ตั้งแต่วันศุกร์นี้ ส่วนมัสยิดไหนไม่พร้อมก็ให้ไปเริ่มในวันศุกร์ถัดไป 
    5.การตรวจสอบข้อเท็จจริงอสม.ไม่ได้รับค่าตอบแทน 
    สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต ์thansetthakij  
    -เสนอข่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ (ดีอีเอส)  กล่าวว่า กรณีมีข้อทักท้วงเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารของศูนย์ต่อต้าน
ข่าวปลอมประเทศไทย เรื ่อง "ลือ!!  อสม.ใน จ.พิษณุโลก ไม่ได้ร ับค่าตอบแทนเต็ม จ านวน 240 บาท ตามที่ก าหนดไว้” ว่าเป็น “ข่าว
บิดเบือน”  ขอย้ าว่า ข้อสรุปดังกล่าวเป็นการยืนยันข้อเท็จจริง และประสงค์จะให้เผยแพร่หรือไม่นั้น หน่วยงานเจ้าของเรื่องที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้
แจ้งข้อเท็จจริงและความประสงค์กลับมาให้ และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็จะด าเนินการตามกระบวนการต่อไป โดยหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสข่าว
จากประชาชนในประเด็นดังกล่าว จึงได้ประสานงานไปยังกรมอนามัย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 63 และได้รับข้อมูลค า
ชี้แจงตอบกลับมาเมื่อวันที่ 4 พ.ค. อ้างอิงตามเอกสารแบบฟอร์มการรายงานการตรวจสอบข่าวปลอม จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรม
อนามัย หัวข้อประเด็นการตรวจสอบข้อเท็จจริง: จ.พิษณุโลก ทุจริตเงินค่าตอบแทนการคัดกรองโควิด-19 ของอสม. โดยมีข้อสรุปว่า  ข่าว
บิดเบือน  
    สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ,คมชัดลึก, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, workpointnews  innnews mcot) 
    -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าว ยืนยันว่า อสม.ได้รับค่าตอบแทนแล้ว จากการสอบถามข้อเท็จจริงพบว่า กรณี
ของบางพื้นที่เกิดข้อผิดพลาดเรื่องการโอนเงิน ตอนนี้ไม่มีปัญหาแน่นอน รับประกันว่า อสม.ได้รับเงินค่าตอบแทนเต็มจ านวน 
     สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาไท, workpointnews) 
   -นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวว่า อสม. ใน จ.พิษณุโลก ไม่ได้รับค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานเต็มจ านวน 240 บาท ตามที่ก าหนดไว้ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อควบคุมป้องกันโรค COVID-19 จนน าไปสู่การร้องเรียน และขณะนี้ยังไม่
ทราบความชัดเจนว่า จะได้รับเงินค่าตอบแทนเต็มจ านวน หรือได้รับแค่ 120 บาท ปรากฏว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระบุว่า เรื่องดังกล่าวมีเนื้อหาไม่ตรง
กับความจริงหรือเป็นข่าวบิดเบือน ในขณะที่ อสม. ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนนั้นคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น จนมี อสม. จ านวนมากไปยื่นหนังสือต่อผวจ.
พิษณุโลกเมื่อวันท่ี 5 พ.ค. 2563 การสื่อสารในลักษณะดังกลา่ว ก่อให้เกิดความสับสนและหลายฝ่ายโดยเฉพาะเครือข่าย อสม. ทราบแล้วไม่สบายใจ ถือ
ได้ว่าศูนย์ฯ ดังกล่าวมีเจตนาที่จะท าลายความเช่ือถือของ อสม. และสร้างข่าวบิดเบือน เพื่อเอาใจฝ่ายราชการหรือรัฐบาลด้วยกันเอง โดยไม่ค านึงถึง
กฎหมายที ่กรณีที่เกิดขึ้น นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ในฐานะรมว.ดิจิทัลฯ จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ เพราะได้ออกมาสร้างผลงานแถลงข่าวจับกุม
ผู้สร้างข่าวปลอมหลายต่อหลายครั้ง แต่เมื่อหน่วยงานของตนเองสร้างข่าวบิดเบือนเอง กลับเงียบเฉย ควรต้องตั้งกรรมการมาสอบเอาผิดผู้ที่สร้างข่าว
ปลอมขึ้นมา โดยสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จะน าความดังกล่าวไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.  เพื่อให้ด าเนินการไต่สวนและเอาผิด รมว.ดีอีและ
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมดังกล่าวในวันที ่8 พ.ค. 2563 
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    7.อสม.ล าปางร้องเคร่ืองเทอร์โมสแกนมีปัญหา 
    สื่อที่น าเสนอ: ผจก.รายวัน 
    -เสนอข่าว  อสม.ชุมชนรถไฟ เทศบาลนครล าปาง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ชุมชนรถไฟ เทศบาลนครล าปาง ร้องเครื่องเทอร์โมสแกน
ราคา 3,900 ที่เทศบาลล าปางใช้งบ สปสช.ซื้อส่งให้เสร็จ วันนี้เปิดวัดไข้ชาวบ้านได้แค่ 2-3 คน เออเรอร์อีก แถมน้ ายาฆ่าเช้ือแกลลอนละ 4 พันกว่า 
ท้องตลาดขายไม่ถึงพัน บอกเคยซื้อแค่ 300 ด้วยซ้ า 
     นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.ล าปาง เปิดเผยว่า ในช่วงปลายเดือน ก.พ.-ตน้ มี.ค. ที่มีการระบาดหนัก และมีความต้องการใช้เครื่องเหล่านี้
มาก ของราคาสูงและไม่ค่อยมีจ าหน่าย มีการแนะน าบริษัท โกบอล เฮลตี้แคร์ จ ากัด จริง และ สสจ.ได้สั่งซื้อเครื่องไป จ านวนหนึ่งเพื่อน ามากระจายให้
รพ.และรพ.สต.ในพื้นที่ แต่บริษัทฯ มีของไม่ครบ ขณะนั้นมีสินค้าอยู่เพียง 200 ตัว บริษัทฯ จึงส่งมาให้ใช้ก่อน 200 ตัว หลังจากนั้นจึงส่งของมาเพิ่มจน
ครบตามจ านวน    ส่วนของเทศบาลนครล าปาง เนื่องจากตนได้รายงานเรื่องการจัดซื้อเครื่องในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคฯ และ
นายกเทศมนตรีนครล าปางก็เข้าร่วมประชุมด้วย จึงมาขอเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อกับบริษัทเพื่อจะสั่งซื้อด้วยตนเอง จึงหาเบอร์โทรศัพท์ให้ หลังจากนั้น
ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับตนเพราะบริษัทก็ติดต่อโดยตรงกับนายกเทศมนตรีฯ เพราะของตนสั่งซื้อในราคา 3,900 บาท ในช่วง ก.พ.-มี.ค. และเป็นคนละรุน่
กับท่ีเทศบาลฯ สั่งซื้อ 
    6.ยาย 77 เครียดโควิดโดดตึกเสียชีวิต 
   สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ 
   -เสนอข่าว น.ส.สุริณี ดอกแก้ว อายุ 77 ปี กระโดดจากหน้าต่างห้องพักช้ัน 10 อาคารชุดแห่งหนึ่งริมถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กทม. ลงมาเสียชีวิตที่ลานจอดรถด้านหลังอาคาร สอบสวนทราบว่า ผู้ตายไม่มีครอบครัว หลานสาวพามาพักที่ห้องด้วยกัน แต่เนื่องจากสถานการณ์
วิกฤติโควิด ญาติๆไม่ให้ผู้ตายออกไปไหนเพราะเป็นห่วง ก่อนเกิดเหตุหลานสาวออกไปท าธุระ ผู้ตายอยู่คนเดียวในห้องพักจึงก่อเหตุดังกล่าว เบื้องต้น
คาดผู้ตายมีอาการเครียดตัดสินใจปลิดชีพตัวเอง ต ารวจอยู่ระหว่างสอบสวนญาติผู้ตายอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อสรุปสาเหตุ 
สถานการณ์ในต่างประเทศ  
 สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, แนวหน้า, ไทยรัฐ ) เว็บไซต์ ( MCOT, มติชน, หุ้นอินไซต์, ส านักข่าวอิสรา, 
ฐานเศรษฐกิจ, sanook, msn) 
  -WHO ได้รับหลักฐานข้อมูลยืนยันล าดับยีนของไวรัสโควิค 19 มาจากธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากฝีมือของมนุษย ์
   -เลขาธิการสหประชาชาติ เรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกออกมาตรการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19  
   -สภาพยาบาลระหว่างประเทศ แถลงมีบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกติดเช้ือไวรัสโควิด 19 สูงถึง 90,000 ราย และเสียชีวิตหลายร้อยราย 
   -จีน จะไม่เชิญผู้เช่ียวชาญจากนานาชาติ เข้าร่วมกันสืบสวนหาที่มาของไวรัส (SARS-CoV-2 ที่นักวิทยาศาสตร์คาดว่ามาจากสัตว์ป่าที่ขายในตลาด
นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย จนกว่าจีนหยุดยั้งการระบาดได้รัฐบาลจีนได้ประกาศลดระดับเตือนภัยความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน
ประเทศจากระดับสูงเป็นระดับต่ าแล้ว 
    -สหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดี ทรัมป์ ยืนยันเตรียมยุบทีมเฉพาะกิจไวรัสโคโรนาของท าเนียบขาว และมุ่งหน้ารีสตาร์ทเศรษฐกิจ แม้ยอมรับว่า การ
ยกเลิกมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอาจท าให้มีผู้เสียชีวิตจากโควิด19 เพิ่มขึ้น ด้านรัฐนิวยอร์ก พบเด็ก 15 คนป่วยด้วยโรคอักเสบที่พบได้ยากและ
อาจเกี่ยวโยงกับไวรัสโคโรนา 
  -อังกฤษ จ านวนผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 อยู่ท่ี 29,427 ราย สูงเป็นอันดับสองของโลก  
  -เยอรมนี มีผู้ติดเชื้อสะสม 167,007 ราย และเสียชีวิต 6,340 ราย รัฐบาลประกาศแผนเปิดประเทศอีกครั้ง คาดว่าจะเริ่มกลับมาท ากิจกรรมตามปกติ
ได้เกือบสมบูรณ์ภายในเดือนนี้   
   -สถานการณท์ี่ รัสเซียและบราซิล โดยรัสเซีย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,559 รายในช่วง 24 ชม. เป็นยอดเพิ่มรายวันเกิน 10,000 รายติดต่อกันเป็นวันที่ 
5 โดยยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 165,929 ราย เสียชีวิต 1,437 ราย ถือเป็นอัตราการตายที่ต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับหลายชาติในยุโรป รัฐบาลใช้มาตรการ
หยุดงานเพื่อกักกันโรคถึงวันที่ 11 พ.ค. บราซิล พบผู้ติดเช้ือโควิด 19 เพิ่มอีก 10,503 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 615 ราย ยอดรวมผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นเป็น 
8,536 ราย สว่นอิหร่าน กลายเป็นชาติที่ 10 ที่มีผู้ติดเช้ือสะสมทะลุ 1 แสนราย  
   -ออสเตรเลีย ยอดรวมผู้ติดเชื้อโควิด 19 อยู่ท่ี 6,891 ราย รักษาหายแล้วกว่า 6,000 ราย 
    -อินเดีย เริ่มทดลองทางคลินิกกับยาอายุรเวท อาทิ โสมอินเดีย  ชะเอมสกัด บอระเพ็ดสกัด ดีปลี สารสกัดพญาสัตบรรณ เพื่อต่อสู้กับโรคโควิด 19  
โดยเป็นการทดลองกับกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้าท่ีมีความเสี่ยงสูง 
    -ญี่ปุ่น จ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่ท่ี 15,477 ราย หากรวมจ านวนผู้ติดเช้ือจากเรือส าราญ   ไดมอนด์ ปรินเซส 712 ราย ผู้ติดเช้ือท้ังหมดอยู่ที่ 
16,189 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 590 ราย ด้านห้างสรรพสินค้าไดมารู ใน จ.ฟุกุโอกะ กลับมาเปิดท าการอีกครั้ง โดยเปิดเฉพาะแผนกอาหาร ปิดท า
การในวันเสาร์-วันอาทิตย์ นอกจากน้ี ญี่ปุ่นเตรียมอนุมัติยาต้านไวรัสเรมดิสซิเวียร์ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง ข้อมูลระบุสามารถช่วย
ให้ฟ้ืนตัวได้เร็วกว่า 30% รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียอนุมัติให้ทดสอบยาอาวิแกน ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทฟูจิฟิล์ม ในการใช้รักษาผู้ติดเช้ือโควิด -19 ในเดือนนี้ หาก
การทดสอบในกลุ่มตัวอย่าง 100 คนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ,ญี่ปุ่นขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่น ส าหรับผู้ที่เดินทางจากไทย จนถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2563 
    -ไต้หวัน แถลงความพร้อมด้านการผลิตอุปกรณ์และโซลูช่ันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ยืนยันความมั่นใจในระบบนิเวศการผลิตอุปกรณ์
และผลิตภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาด  
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   -เกาหลีใต้ อนุญาตพนักงานกลับเข้าท างานในส านักงานได้ตามปกติแล้ว รวมถึงพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดสามารถเปิดได้ตามปกติ แต่ประชาชนยังต้อง
ปฏิบัติตามกฎการเว้นระยะห่างทางสังคม  
   -แอฟริกาใต้ พบบุคลากรแพทย์ติดเช้ือโควิด-19 มากกว่า 500 ราย เสียชีวิตแล้ว 2 ราย 
  -เวียดนาม พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย ท้ังหมดเป็นชาวเวียดนามที่เดินทางกลับจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และถูกกักตัวทันทีท่ีเดินทางถึง 
   -อินโดนีเซีย พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 35 ราย ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวม 930 ราย นับเป็นจ านวนสูงท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบผู้ติดเชื้อรวมกว่า
หมื่นคนโดยพบการติดเชื้อวันเดียว 338 คน ส่งผลให้ยอดติดเช้ือรวมกลายเป็น 12,776 คน 
   -บังกลาเทศ พบติดเชื้อวันเดียว 706 คน ปรับยอดติดเช้ือรวมอยู่ท่ี 12,425 คน เสียชีวิต 186 คน  
   -ฟิลิปปินส์ พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 339 คนส่งผลให้ยอดติดเช้ือรวมเพิ่มเป็น 10,343 คน เสียชีวิต685 คน 
   -คณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ ภายใต้การน าของนักวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกนต์ของเบลเยี่ยม และสถาบันวิจัยอีกหลายแห่งในสหรัฐ 
เผยแพร่ผลการศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่า แอนติบอดีของตัวลามามีแอนติบอดีพิเศษสามารถป้องกันและรักษาโรคโควิด 19 ได้ 
   -ทีมวิจยัที่น าโดยฟรองซัวส์ บัลลูซ์ อธิบายในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Infection, Genetics and Evolution ว่า การศึกษาเกี่ยวกับพันธุกรรมของ
กลุ่มตัวอย่างจากผู้ป่วย COVID-19 กว่า 7,500 คน แสดงให้เห็นว่า เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วโลก หลังจากที่เกิดการ
ระบาดในประเทศจีนช่วงเดือนตุลาคมและธันวาคมปีท่ีแล้ว  ประมาณในช่วงวันท่ี 6 ตุลาคม – 11 ธันวาคม 2019 
    -สรุปจ านวนผู้ติดเช้ือทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเป็น 3,821,386 คน สหรัฐมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 74,809 ราย ตามด้วยอันดับ 2 เป็นอังกฤษที่ 30,076 ราย 
อิตาลี 29,684 ราย สเปน 25,857 ราย และฝรั่งเศส 25,809 ราย ส่วนตัวเลขผู้ติดเช้ือท่ีมากที่สุดยังคงอยู่ในสหรฐั โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 24,252 คน
ใน 24 ช่ัวโมง ท าให้ตัวเลขรวมอยู่ที่ 1,263,224 คน ตามด้วยสเปน 253,682 คน อิตาลี 214,457 คน อังกฤษ 201,101 คน ฝรั่งเศส 174,191 คน
เยอรมนี 168,162 คน รัสเซีย 165,929 คน ตุรกี 131,744 คน บราซิล 126,611 คน และอิหร่าน ซึ่งกลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเช้ือมากกว่าแสนคน
ประเทศท่ี 10 ของโลก ที่ 101,650 คน 
บทความ 
   สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด 
   -เสนอบทความ กรมอนามัย แนะน ากรณีการผ่อนปรนเปิดสวนสาธารณะให้ออกก าลังกาย ผู้ดูแลต้องมีมาตรการคุ้มเข้มจัดจุดคัดกรองทั้งพนักงาน
ดูแล และผู้มาใช้บริการ หากพบมีไข้ หรือ อุณหภูมิมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส มีอาการป่วยเช่น ไอ จาม มีน้ ามูก หรือ เหนื่อยหอบ แนะน าให้รีบไป
พบแพทย์ทันที ส าหรับประชาชนที่วิ่งอออก าลังกาย ขณะวิ่งไม่ควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เนื่องจากจะท าให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่
เพียงพอ  มีโอกาสหายใจไม่ทันได้ นอกจากน้ี ควรเพิ่มระยะห่างในการวิ่งด้วย  และ ท่ีส าคัญอย่างไปสัมผัสกับพ้ืนผิวสัมผัสในที่สาธารณะโดยไม่จ าเป็น 
  สื่อที่น าเสนอ : สยามรัฐ  
  -เสนอบทความ พญ.แพรวพรรณ บุณยรัตพันธุ์ แพทย์ผู้เช่ียวชาญจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย แพทย์ช านาญการพิเศษ สถาบันบ าราศ
นราดูร กล่าวถึง อาการของผู้ป่วยโรคโควิด 19 ซึ่งมีรายงานในต่างประเทศเกี่ยวกับผื่นผิวหนังที่พบในคนไข้ ซึ่งที่สถาบันบ าราศฯ ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้กว่า 
200 คน ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยมีผื่นผิวหนังเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน แต่พบจ านวนน้อยกว่า 5 % ส่วนใหญ่เกิดจากผลข้างเคียงต่อยาที่ใช้รักษาโรค
เป็นหลัก  โดยมีผื่นแดงที่หายได้เอง อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามอาการเรื่องผื่นในคนไข้กลุ่มนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิด 
   สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ สังคมข่าว 
   -กล่าวว่า การควบคุมการระบาดในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจเป็นอย่างมาก มีตัวเลขผู้ป่วยต่ ากว่าสิบรายบมาหลายวัน แม้บางวันจะพบผู้ติดเช้ือ
รายใหม่มากกว่าหลักสิบ แต่ก็เป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมด ท าให้คนส่วนใหญ่เริ่มคลายความวิตกกังวลไปพอสมควร  ต้องให้เครดิตนายกฯ  และ รมว.
กลาโหม ทีต่ัดสินใจใช้อ านาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นผลใหก้ารควบคุมการระบาดของไวรัสเริ่มได้ผล...จึงท าให้โพลต่างๆ ขณะนี้
ใหค้ะแนนความพึงพอใจ ผลงานการควบคุมการระบาดของนายกฯด้วยคะแนนสูง 
   สื่อที่น าเสนอ : ไทยโพสต ์
   -กล่าวว่า สถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพรเ่ชื้อโควิดในประเทศไทย ประชาชนทุกคนการ์ดห้ามตก ต้องร่วมมือกันป้องกันอย่างเข้มแข็ง
ต่อไป 
   สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส ์
   -กล่าวว่า 4 เดือนของการเผชิญไวรัสโควิด 19 มีเง่ือนไขชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ถือเป็นบททดสอบท้าทายการปรับตัวใหอ้ยู่รอดท่ามกลางโรคโค
วิด 19 ภายในวันท่ี 16 พ.ค.นี้ น่าจะมีความชัดเจนขึ้นว่าการคลายลอ็กก่อนหน้าน้ี จะน าไปสู่การผ่อนคลายกิจกรรม/กิจการเพิ่มเติม หรอืปิดล็อกที่คลาย
ไว้เดิมอีกรอบหรือไม่ เนื่องจากการคลายล็อกทั้งหมดต้องอยู่ภายใตก้ารประเมินผลดา้นสาธารณสุขเปน็หลัก ด้วยโจทย์ส าคญัคือป้องกันการระบาด
ระลอกสอง สิ่งท่ีท าได้ดีทีสุ่ด คือคงมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนต้องร่วมมือกันด าเนินการตามค าแนะน าของภาครัฐ 
   สื่อที่น าเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์ บทความพิเศษ 
   -กล่าวว่า หลักในการจัดการกับโรคระบาดโควิด 19 ของรัฐสะท้อนการบริหารงานไม่ชัดเจน มีทั้งการออกกฎหมายเป็นการกระจายอ านาจการจัดการ 
และการรวมศูนย์อ านาจบริหาร ซึ่งขาดบูรณาการ ถึงวันหมดโควิด ยังไม่รู้ว่าแบบไหนคือสิ่งที่ดีส าหรับประเทศนี้ 
   สื่อที่น าเสนอ : มติชน 
   -กล่าวว่า ศูนย์การค้าไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ เป็นเครือศูนย์การค้าแรกที่น าร่องมาตรการสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยของสธ.ใน 3 มิติหลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์สุขอนามัยของพนักงานผู้ให้บริการ ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของศูนย์การค้า และยุทธศาสตร์

https://www.sanook.com/covid-19/
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เพื่อความมั่นใจสูงสุดของลูกค้าผู้ใช้บริการ โดยมีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ลดความแออัดด้วยการเว้นระยะห่าง ท าความสะอาดรอบห้าง ระบบ
ติดตามข้อมูลการเดินทางของพนักงาน เป็นต้น 
  สื่อที่น าเสนอ : มติชนสดุสัปดาห์ คอลัมน์ รายงานพิเศษ 
   -กล่าวว่า กองทุนสุขภาพต าบล เป็นเครื่องมือกระจายอ านาจท่ีส าคัญที่ท าให้ระบบสาธารณสุขแข็งแกร่ง เป็นมรดกช้ินส าคัญของนพ.สงวน นิตยารัมภ์
พงศ์ ผู้ริเริ่มระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในไทย เป็นตัวอย่างของความส าเร็จที่ลงไปถึงปัญหาจริง เน้นการกระจายอ านาจจริง และมีผลสัมฤทธิ์
ออกมาให้เห็น ท้ังหมดนี้เกิดจากความร่วมมือกันท างาน วางแผนกันอย่างเข้มข้นข้ามหน่วยงานระหว่างสาธารณสุข มหาดไทย และท้องถิ่น 
  สื่อที่น าเสนอ : มติชน  
   -เสนอบทความพิเศษ ระบอบประยุทธ์ ท าสังคมไร้อนาคต ในโลกยุคหลังโควิด-19 กล่าวต าหนิ การบริหารของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีว่า มาตรการสกัดกั้นไม่ให้มีการระบาดในเขตเมือง ที่มปีระชากรหนาแน่น โดยเฉพาะการปิดกิจการและธุรกิจต่างๆ จนส่งผลกระทบ คน
นับล้านตกงาน และต้องอพยพกลับชนบท ส่งผลให้เกิดการน าเช้ือไวรัสโควิด-19 ไปสู่ชุมชน ท าให้ระบบสาธารณสุขในชนบท ต้องรับภาระดูแลการ
ระบาดของผู้ติดเช้ือที่กลับบ้าน การบริหารงานของรัฐบาลประสบความส าเร็จในด้านการควบคุมโรคในรพ. แต่เกิดความล้มเหลวด้านอื่น ทั้ง ด้านการ
คลังที่มีปญัหาด้านการจ่ายเงินเยียวยา  5,000 ที่ล่าช้า เป็นความไร้ประสิทธิภาพ  ความล่าช้าของระบบราชการ ส่วนผู้ใช้สิทธ์ิประกันสังคมก็ไม่มีสิทธิได้
เงินเยียวยา  ทุกคนในประเทศรู้ว่า นายกฯ และ หมอที่แนะน า พล.อ.ประยุทธ์ ใช้วิธีแก้ปัญหาโควิด-19 ด้วยมาตรการจีน ที่ใช้ระบบราชการจัดการ
ประเทศช่วงโควิดส าเร็จ ทั้งในแง่ไวรัสและผลต่อประชาชน แต่ระบบราชการไทยกลับไม่มีสมรรถนะในการบริหารประเทศยามวิกฤต "ปิดเมือง" ที่
เลียนแบบเผด็จการจีน และขณะนี้ยังไม่เห็นแผนการฟื้นฟูประเทศเลย  
สื่อที่น าเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์อาชญากรรม 
   -เสนอบทความว่า การฆ่าตัวตายรายวัน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีสาเหตุปัจจัยที่ซับซ้อน แต่ไม่สามารถปฏิเสธว่า ผลกระทบจากโรคโควิด 
19 ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ คนตกงานจ านวนมาก ต้องรอรับการช่วยเหลือจากสังคมในรูปแบบการบริจาคต่างๆ อีกทั้งการเยียวยาดูแลจากภาครัฐก็
ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ดังจะเห็นได้จากกลุ่มคนที่ยังคงปักหลักอุทธรณ์ขอเงินเยียวยาที่กระทรวงการคลัง เช่นเดียวกับการ
เยียวยาภาคการเกษตร และบุคคลผู้มีประกันสังคม ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพ 
  สื่อที่น าเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์เขย่าสนาม 
   -กล่าวว่า  ก.การท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมมือกับก.สาธารณสุข จัดตั้งคณะกรรมการดูแล เร่งหามาตรการให้การแข่งขันมวยไทย และฟุตบอล กลับมา
จัดการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และบริษัท ไทยลีก จ ากัด ได้ก าหนดแผนแนวทางมาตรการใหมแ่ต่คงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่ทั้ง 
2 ชนิดกีฬานี้จะกลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมได้อีกครั้ง 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรับ สกู๊ปหน้า 1 
    -เสนอบทความ โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
กล่าวถึง ยารักษาโคโรนาไวรัส 2019 ว่า ยาที่ได้ผลดีจากการใช้ในประเทศไทย คือ ฟาวิพิราเวียร์ ส่วนยาที่ใช้ในโรคเอดส์ะไม่ได้ผลดีนัก ยาที่ใช้ใน
ไข้หวัดใหญ่ oseltamivir หรือ tamiflu และ ribavirin แม้กระทั่ง interferon ถูกลดน้ าหนักความส าคัญไปเช่นกัน จากเหตุผลดังข้างต้น  ยาไฮดรอกซี
คลอโรควิน เป็นยาเบื้องต้น เนื่องจากใช้ลดภาวะอักเสบเกินควร ยาโมโนโคลนัล แอนติบอดี ในการกดภูมิคุ้มกันในระดับต่างๆ แม้ว่าจะกดการอักเสบ
ได้ชะงัด แต่มีข้อกังวลในเรื่องการกดภูมิคุ้มกันมากเกินไป และอาจจะส่งผลท าให้มีการปลดปล่อยไวรัสออกมานานข้ึน แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้ว และกลับ
เพิ่มจ านวนของไวรัสมากเข้าไปอีก ถ้าไม่มียาต้านไวรัสที่ดีพอ ส่วนยา เรมเดซิเวียร์ remdesivir ของ Gilead สหรัฐฯ รายงานจากประเทศจีน ใน
วารสาร Lancet 29 เมษายน 2563 ในผู้ป่วยวิกฤติ แม้ว่าจ านวนในการศึกษาจะไม่ทะลุถึงเป้าเท่าที่ต้องการให้สามารถตัดสินได้ด้วยกระบวนการทาง
วิจัยและสถิติก็ตาม แต่จ านวนผู้เสียชีวิตดูไม่ต่างกันกับผู้ที่ไม่ได้ใช้ยา อย่างไรก็ตาม เชื้อ  ไวรัสโคโรนา มีวิวัฒนาการตนเองข้ามจากค้างคาวสู่สัตว์มาสู่คน 
รู้จักปรับตัวเองให้หน้าตาเปลี่ยนไป เป็นสิ่งที่น่ากลัวและน่ากังวลอย่างยิ่ง 
สื่อที่น าเสนอ : สยามรัฐ  คอลัมนืประเด็นลึก 
   -ศบค. ได้หารือเตรียมผ่อนปรนในระยะ ที่ 2 คาดว่าวันที่ 17 พ.ค.นี้ ทั้งนี้เง่ือนไขส าคัญยังคงต้องพิจารณาตัวเลข ผู้ติดเช้ือรายใหม่ โดยหากทุกคน
ช่วยกันคงมาตรการต่างๆ ไว้อย่างเข้มงวด โอกาสที่จะเกิดการผ่อนปรนมาตรการ เฟส 2 และ 3 จะตามมาได้ไม่ยาก อย่างไรก็ดี ปัญหาของรัฐมนตรีทุก
กระทรวง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท างานแก้ปัญหาโรคโควิด 19  จะได้มีโอกาสที่จะแสดงฝีมือแก้ไขความผิดพลาด ในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะก.
ด้านเศรษฐกิจ 
รพ.ไม่ได้ปฏิเสธการรักษาต่างด้าว   
สื่อน าเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ผู้จัดการ มติชน บ้านเมือง เดลินิวส์ คมชัดลึก ไทยรัฐ ส านักข่าวไทย newtv. 77kaoded nationtv. 
  -กรณีเด็กหญิงวัย 4 ขวบ มีบิดาสัญชาติไทย มารดาสัญชาติลาว เด็กหญิงมีอาการตาโปน มารักษาที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์    อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
แต่มีข่าวว่าทางโรงพยาบาลปฏิเสธให้การรักษา เพราะไม่มีสัญชาติไทย เนื่องจากไม่ได้แจ้งเกิด แต่ภายหลังพบว่าเด็กหญิงได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล
แล้ว 
 - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เดินทางมาตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมี นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผอ.รพ. ให้ข้อมูล พร้อม
ทั้งได้เข้าไปดูอาการเด็กหญิงรายนี้ และน าของเล่นมอบให้ และว่า กรณีที่เกิดขึ้น ต้องลงมาดูข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เพราะตามหลักแล้วผู้ป่วย
อาการหนักอย่างไรก็ต้องได้รับการรักษาเบื้องต้น จากการหารือกับ ผู้เกี่ยวข้อง พบว่าเด็กเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว และได้รับการดูแลจากทาง รพ.แล้ว  
ทาง รพ.ยืนยันว่าไม่มีการปฏิเสธการรักษา นอกจากนี้ยังประสานทางจังหวัด เร่งท า ใบเกิดให้เด็ก เพราะบิดาเป็นคนไทย เพื่อให้เด็กได้มีสิทธิแบบคน
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ไทยได้รับ 
กู้ชีพท าคนเจ็บตกรถพยาบาล 
  สื่อน าเสนอ :  เว็บไซต์ newtv. ,nationtv.ทีวีทุกช่อง 
  -จากกรณีที่มีการแชร์คลิปวิดีโอ เป็นเหตุการณ์ที่มีรถพยาบาลคันหนึ่งก าลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แต่ขณะที่รถก าลังวิ่งประตูท้ายได้เปิดออก ท าให้เตียงที่มี
คนเจ็บนอนอยู่หลุดออกมาอยู่บนพ้ืนถนน จนเป็นท่ีวิจารณ์ของสังคมออนไลน์นั้น 
    ด้าน ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น เบื้องต้นทราบว่า เป็นรถของอาสาในเขต กทม. ซึ่ง สพฉ. 
จะได้สอบถามไปยังต้นสังกัดและหน่วยงานที่ก ากับดูแล ว่าเป็นการไปรับผู้ป่วยจากสาเหตุใด และการปฎิบัติการอยู่ภายใต้มาตรฐานที่ สพฉ.ก าหนดไว้
หรือไม่  นอกจากนี้ ยังได้มีการแชร์คลิปเหตุการณ์ที่ จ.กาฬสินธุ์ ที่มีอาสากู้ชีพท าการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอาการสาหัส และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นั้น 
ทาง สพฉ. ก็จะท าการตรวจสอบเคสนี้เช่นเดียวกัน ท้ังนี้ก็เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินให้ปลอดภัย และได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน 
กรณีที่ประชาชนต้องการร้องเรียนการให้บริการ สามารถส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนได้ที่ 1669@niems.go.th หรือท่ีหมายเลข 02-8721669 
กู้ภัยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บผิดวิธ ี
สื่อน าเสนอ :  เว็บไซต์เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน บ้านเมือง แนวหน้า ผู้จัดการ ส านักข่าวไทย sanook 
  -กรณีการแชร์คลิปวีดีโอ เหตุการณ์อาสาสมัครกู้ภัยเข้าช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรจยย.ชนกับรถกระบะ บนถนนสายกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด เกิด
กระแสวิจารณ์จ านวนมาก เนื่องจากชายซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ภัย เข้าช่วยคนได้รับบาดเจ็บโดยการจับขาท่ีมีสภาพหักพับท้ังสองข้าง ดัดให้อยู่ในท่าเหยียด
ตรง เป็นการช่วยเหลืออย่างผิดวิธีหรือไม่ เนื่องจากต่อมาผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตระหว่างน าขึ้นรถฉุกเฉินของรพ.กมลาไสย ซึ่งสพฉ.สั่งด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง   
สื่อน าเสนอ :  เว็บไซต์มติชนสยามรัฐ ผู้จัดการ บ้านเมือง newtv.sanook 
  -นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นพ.สสจ. จ.กาฬสินธุ ์เผยว่า ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ หากพบว่าขึ้นทะเบียนกับสสจ.และสพฉ.อาจถูกสั่งพักงาน การท าหน้าที่
ของอาสากู้ชีพกู้ภัยทุกคน ล้วนแต่มีความเสียสละ และท าเพื่อสังคม มีเจตนาดีทุกคน แต่การเข้าช่วยเหลือคนจะต้องมีความรู้ มีทักษะด้านวิชาการด้วย 
สสจ.กาฬสินธุ์ จะมีการเชิญหน่วยกู้ภัยต่างๆเข้ามาพูดคุยกัน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้เร็วขึ้น จากเดิมจะมีการประชุมและประเมินทบทวน 3 เดือนต่อ
ครั้ง 
  สื่อน าเสนอ :  ส านักข่าวไทย 
  -ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า หากเกิดเหตุการณ์พบเจอผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บ ประชาชนควรต้องแจ้งสายด่วน สพฉ. 1669 
ระหว่างรอทีมฉุกเฉิน ควรสังเกตประเมินอาการผู้บาดเจ็บ หากคนเจ็บไม่รู้สึกตัว ไม่แนะน าให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อผู้ป่วยให้เจ็บหนัก
มากยิ่งข้ึน ส่วนทีมกู้ภัยในไทยท่ีมี 2 หน่วยใหญ่ คือ ป่อเต็กตึ๊ง และร่วมกตัญญู มีการยกระดับมาตรฐานสูงมาก แตก่ลุ่มที่น่าห่วง คือ กู้ภัยจิตอาสา อย่าง
ในกรณีทีป่รากฏในคลิป เป็นจิตอาสานอกระบบ แม้คนกลุ่มนี้จะมีความรู้ในการปฐมพยาบาล แต่ความรู้พื้นฐานก็มีการแบ่งระดับการให้ความช่วยเหลือ
อย่างชัดเจน เมื่อกู้ภัยจิตอาสาเจอคนเจ็บ สิ่งที่ควรท าอย่างแรก คือ 1.ประเมินความรู้สึกคนเจ็บว่าเจ็บขนาดไหน 2.หากเจ็บหนักมีอาการหัก เคลื่ อน 
สาหัส ต้องเรียกหน่วย advance หรือ หน่วย สพฉ. 1669 ทันที 3.ระหว่างรอทีมปฐมพยาบาลเท่าที่ท าได้ และสังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่ห้าม
เด็ดขาดส าหรับกู้ภัยทั้งมีสังกัด และจิตอาสา คือ การท าหัตถการ หรือการไปใช้วิธีการเหยียดร่างการที่พับ หรือหัก ก็ไม่ควรเด็ดขาด เนื่องจากการ
ช่วยเหลือท่ีถูกต้องตามหลัก จะต้องประเมินสภาพผู้บาดเจ็บ และต้องเข้าช่วยเหลือบริเวณจุดส าคัญต่อชีวิตมากที่สุดก่อน ไล่เลียงตามล าดับ เช่น ศีรษะ 
หรือคอ และต้องช่วยเหลือในเรื่องระบบหายใจก่อนจนไปถึงแขนขาส่วนท่ีหัก แต่หากผู้บาดเจ็บอาการสาหัสเกินขีดความสามารถจะต้องแจ้งให้ทีมกู้ชีพ
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีเข้ามาช่วยเหลือ โดยเฉพาะการปั๊มหัวใจหรือการท า CPR เนื่องจากมีอุปกรณ์ในรถครบ 
ยกระดับรพ.สต.ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 4 มิติ  
 สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมืองออนไลน์) 
  -เสนอข่าว  ดร .สาธิต  ปิตุ เตชะ รมช.สธ.  เป็นประธานเปิด  รพ.ระยอง สาขาตะพง อย่ าง เป็นทางการ ซึ่ ง เป็นการยกระดับของ 
รพ.สต.ตะพง พร้อมกับเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการบริหารสาธารณสุขของ รพ.ระยอง สาขาตะพง โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ดูแลประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันควบคุมโรค ด้าน
การรักษา และด้านการฟื้นฟู ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของสธ.  
โรคฮตีสโตรก 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. มติชน, เว็บไซต์ (ไทยรัฐออนไลน์, kapok, thestandard, มติชน, เส้นทางเศรษฐี) 
   -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ในช่วงสภาพอากาศร้อน ขอให้ระวังการโรคลมร้อนหรือฮีตสโตรก เกิดจากร่างกายไม่สามารถ
ปรับตัวและควบคุมความร้อน ส่งผลให้อวัยวะต่างๆ ท างานล้มเหลว อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอาชีพท างานหรือท า
กิจกรรมกลางแดด เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจ าตัว คนอ้วน ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ และผู้ที่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การป้องกัน 
ควรงดออกไปกลางแจ้ง งดออกก าลังกายหรือท ากิจกรรมกลางแดดเป็นเวลานาน ดื่มน้ าให้เพียงพอ สวมเสื้อผ้าระบายอากาศได้ดี และไม่ควรดื่มสุรา
ขณะอากาศร้อนจัด หากมีอาการตัวร้อนขึ้นเรื่อย ๆ ไม่มีเหง่ือออก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ หายใจเร็ว อาเจียน ให้รี บน าผู้ป่วยเข้าในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้
สะดวก ให้ดื่มน้ าเย็น ให้นอนราบและยกเท้าท้ังสองข้างขึ้นสูง ใช้ผ้าชุบน้ าเย็นหรือน้ าแข็งประคบตามหน้าผาก ซอกคอ รักแร้ ขาหนีบ ใช้พัดลมเป่าช่วย
ระบายความร้อน ถ้ามีอาการรุนแรง หมดสติ ให้รีบน าส่งรพ.ทันที หรือโทรสายด่วน 1669 
ภาวะกระดูกพรุน 
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  สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์สยามรัฐ 
   -เสนอว่า นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า หน่ึงในโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ คือ โรคกระดูกพรุน เป็นภัยเงียบเนื่องจากจะไม่แสดง
อาการ แต่จะรู้เมื่อกระดูกหัก เกิดจากมวลกระดูกท่ีลดลง โครงสร้างกระดูกเปลี่ยนแปลง เมื่อถูกแรงกระแทกเพียงเล็กน้อยอาจท าให้กระดูกหักได้ง่ายขึ้น 
รพ.เลิดสินได้จัดท าโครงการ "รู้ทัน...กันหักซ้ า" เป็นโครงการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก เพื่อป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้ าซ้อนจากโรค
กระดูกพรุน ด้วยการดูแลครบวงจรจากบุคลากรทางการแพทย์ เช่น ศัลยแพทย์ด้านกระดูกและข้อ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบ าบัด เป็นต้น 
พบหนอนในปากคนไข้ติดเตียง 
สื่อทีน่ าเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์ ) 
   -เสนอข่าว ทันตแพทย์ ธนัฏฐนนท์ อัศววัฒทกี รพ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก Thanatnon Rong Assava เป็นอุทาหรณ์ ส าหรับผู้
ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากได้รักษาคนไข้ติดเตียง เพศชาย อายุ 70 ปี พบหนอนแมลงวันในปากคนไข้ 12 ตัว เนื่องจากแพทย์รายดังกล่าวได้รับแจ้ง
จากงานเยี่ยมบ้านว่ามีผู้ป่วย มีอาการเหงือกบวมมากและไข้ 39.4 องศาเซลเซียส นอนติดเตียงเกือบ 1 ปีแล้ว หลังช่วยเหลือเบื้องต้นจึงส่งต่อไปยัง รพ.
มหาราชนครศรีธรรมราช ที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมกว่า ส าหรับกรณีเช่นนี้พบได้ยากมาก  การดูแลควรป้องกันแมลง เช่น การกางมุ้ง 
หรือการติดอุปกรณ์ป้องกันแมลงในพื้นที่พักอาศัยของผู้ป่วย และควรดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 
    -ด้านทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพในช่องปาก เป็นเรื่องส าคัญต้องดูแล ผู้สูงอายุติดเตียง หากไม่รู้สึกตัว 
นอนหลับมักอ้าปาก แมลงวันอาจเข้าไปไข่ ยิ่งผู้ป่วยมีประวัติเคยป่วยเป็นร ามะนาด หรือมีปัญหาเหงือกอักเสบเป็นหนอง หากหนอนแทรกหรือชอนไช
ไปถึงส่วนของจมูก ก็มีโอกาสได้รับอันตรายสูง จึงต้องมีทันตาภิบาลเข้ามาดูแลสุขภาพช่องปาก หากพบหนองในช่องปาก อย่านอนใจให้รีบมาพบแพทย ์
ตรวจสอบการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชา 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ bluechipthai 
    -เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สนง. คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พร้อมเจ้าหน้าที ่ตรวจสอบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ และลงพื้นที่ตรวจสอบห้างฯร้านค้า ในเขตกทม.และปริมณฑล เนื่องในวันวิสาขบูชา 
ซึ่งห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจากการตรวจสอบเพจเฟซบุ๊ก 28 ราย พบผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามปกติ มีเพียง
ส่วนน้อยท่ีให้ความร่วมมืองดขาย จนท.ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดต่อไป ในส่วนของการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้า
นั้นพบว่า ห้างฯแม็คโคร บิ๊กซี โลตัส เดอะมอลล์ เซ็นทรัล ให้ความร่วมมือในการงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงร้านขายส่ง ร้านขายของช า และ
ร้านค้าขนาดเล็กก็ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดี 

 


