
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มาตรการด าเนินงาน สธ.  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน๎า, ฐานเศรษฐกิจ, ไอเอ็นเอ็น, ผู๎จัดการ, เส๎นทาง
เศรษฐี, mcot, sanook, newstv, thebangkokinsight) 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เตรียมเสนอนายกฯ ให๎มีค าสั่งระงับการเดินทางเข๎ามาของชาวตํางชาติ เพื่อลดความสูญเสียและลด
ปัญหาในการควบคุมโรค เนื่องจากประเทศไทยสามารถควบคุมโรคได๎อยํางมีประสิทธิภาพแล๎ว หากมีผู๎ป่วยเข๎ามาจากตํางชาติการควบคุมโรคจะประสบ
ปัญหา ส าหรับผู๎ติดเชื้อรายใหมํซ่ึงเป็นชาวตํางชาติ 42 คน ต๎องขอบคุณเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองและเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขประจ าดํานที่จัดการเรื่องนี้
ได๎ดี พบเร็ว ตรวจเร็ว คุมโรคเร็ว 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน๎า, คมชัดลึก, เดลินิวส์, สปริงนิวส์, ประชาชาติ, ไอเอ็นเอ็น, ผู๎จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพ
ธุรกิจ, tnn, newstv, mcot, bangkokinsight, newsplus) 
   -นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ หากมีการผํอนคลายมาตรการ ยังต๎องเน๎นให๎ประชาชนมีความรู๎ในการป้องกันโรค รักษาอนามัย
สํวนบุคคลอยํางเครํงครัด เฝ้าระวังโรคอยํางเข๎มข๎น สอบสวนและติดตามผู๎สัมผัส ค๎นหาผู๎ป่วยเชิงรุก คงรักษาระดับการเตรียมความพร๎อมร ะบบการ
จัดการภาวะฉุกเฉินและการจัดการกลุํมเสี่ยงที่มีโอกาสเสียชีวิตสูง สํวนมาตรการรักษาระยะหํางระหวํางบุคคลยังจ าเป็นต๎องด าเนินการอยํางเข๎มข๎น
ตํอไป เชํน มาตรการเหลื่อมเวลาเข๎าท างาน การท างานจากบ๎าน การท าธุรกรรมออนไลน์ ค๎าขายออนไลน์ อาจต๎องยกระดับการใช๎งานอยํางตํอเนื่องและ
พัฒนาอยํางจริงจัง ในสํวนของ สธ. จะมีการค๎นหาผู๎ติดเชื้อเชิงรุก การเฝ้าระวังโรค เพื่อให๎ได๎ตัวผู๎ติดเชื้อโดยเร็วที่สุด รวมทั้งติดตามผู๎สัมผัสผู๎ป่วย 14 วัน 
ซึ่งพื้นที่เสี่ยงที่ต๎องค๎นหาในขณะนี้ยังมีหลายพื้นที่รวมทั้งกทม. รวมถึงการเตรียมระบบภาวะฉุกเฉินในแตํละจังหวัดยังคงต๎องมีทีมสอบสวนโรคติดตาม
การระบาดของโรคในทุกจังหวัดเชํนเดิม ซึ่งยากที่ประเทศไทยจะมีผู๎ป่วยเป็น 0 แตํจะต๎องเฝ้าระวังการแพรํระบาดให๎อยูํในระดับต่ าที่รับได๎หรือไมํเกิด
ผู๎ป่วยติดเชื้อที่เป็นกลุํมก๎อน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย,์ newstv, ฐานเศรษฐกิจ) 
   -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร๎อมด๎านสาธารณสุข เพื่อผํอนปรนมาตรการจ ากัดการ
ประกอบกิจการ/จัดกิจกรรม 6 กลุํม ได๎แกํ 1.ตลาด/ตลาดนัด 2.ร๎านอาหารทั่วไป/ร๎านอาหารริมทาง 3.ภาคบริการ เชํน ร๎านตัดผม/ร๎านเสริมสวย 4.
กิจการค๎าปลีก/สํง เชํน ห๎างสรรพสินค๎า 5.กิจการขนสํง เชํน รถตู๎ รถแท็กซี่ รถบัส เครื่องบิน เรือ รถไฟ และ 6.กิจกรรมตามประเพณีและสันทนาการ 
เพื่อรวบรวมข๎อคิดเห็นและแนวทางน าเสนอใน ศบค. ย้ าทุกภาคสํวนต๎องเรํงสร๎างความเข๎าใจกับประชาชนเกี่ยวกับชีวิตวิถีใหมํ (new normal) เพื่อเป็น
แนวทางและบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิตหลังการระบาดของโรคโควิด 19 ตํอไป 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (แนวหน๎า, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ไอเอ็นเอ็น, ประชาชาติ, thailandplus, mcot, js100, tiaipbs) 
   -นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ย้ าสถานพยาบาลเอกชนทุกแหํงที่จะออกให๎บริการตรวจคัดกรองและตรวจทาง
ห๎องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด 19 จะต๎องด าเนินการ ณ ที่พัก หรือสถานที่กักกันเทํานั้น ห๎ามตั้งจุดในพื้นที่สาธารณะหรือแหลํงชุมชนที่มีการ
สัญจรพลุกพลําน หากตรวจพบจะเอาผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ ทันท ี
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผู๎จัดการ, ศูนย์ขําวแปซิฟิก, js100) 
   -อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยแนวทางจัดบริการร๎านนวด สปา คลินิกเสริมความงาม หากรัฐบาลผํอนคลายให๎เปิดได๎ ต๎องเว๎นระยะหําง 1 
เมตร บริการ 1 คนตํอห๎อง มีจุดคัดกรอง สอบถามอาการ ลงทะเบียนกํอนรับบริการ สวมหน๎ากากตลอดเวลา 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน๎า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู๎จัดการ, nationtv, ประชาชาติ, bangkokinsight, เส๎นทางเศรษฐี, 
mcot, ไอเอ็นเอ็น, isaranews) 
   -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ชวนผู๎ประกอบการเข๎าแพลตฟอร์ม THAISTOPCOVID ดูแนวทางปรับตัว ประเมินความพร๎อมกํอนเปิด
บริการ รองรับหากผํอนคลายมาตรการ ย้ าต๎องปรับตัว 3 ด๎าน ผู๎ให๎บริการต๎องป้องกันตนเอง จัดสถานที่ท าความสะอาด จัดที่ล๎างมือ ก าหนดจุดเข๎าออก 
ก าหนดจ านวนคนเข๎าให๎เหมาะสมกับพื้นที่ เว๎นระยะหํางได๎  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ขําวสด, เว็บไซต์ (มติชน, ขําวสด) 
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   -ในการถํายทอดสดไลฟ์สตรีม โครงการ ‘พลังใจ พลังฮีโรํ สู๎โควิด 19’ โดยกรมสุขภาพจิต ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กลําววํา วันนี้ อสม.ได๎พิสูจน์
ตัวเองแล๎ววําเป็นหน๎าดํานในการดูแลกักกันผู๎มีความเสี่ยง ดูแลผู๎ป่วยจากรพ. ขอขอบคุณและเป็นก าลังใจให๎ ขณะนี้ตัวเลขผู๎ติดเชื้อเพิ่มน๎อยลงแล๎ว แตํ
ยังประมาทไมํได๎ สํวนเรื่องวัคซีน ก าลังรํวมมือกับตํางประเทศท าวิจัย เดือนหน๎าจะทดลองสั่งยา หวังวําใน 18 เดือน  เราจะมีวัคซีนไวรัสโควิดได๎ด๎วย
ตัวเองในประเทศไทย 
   นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุ กรมฯ เน๎น “อึด ฮึด สู๎” คือ เราจะผํานวิกฤตไปได๎ด๎วยความเข๎มแข็ง หลังจากนั้นจะมีความมั่นคง
ทางใจมากขึ้น ที่ส าคัญต๎องมีวัคซีนทางใจ 4 อยําง คือ 1.ความสงบ 2.ความปลอดภัย 3.ความหวัง และ 4.ความเข๎มแข็ง 
   ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กลําววํา กลุํมที่มีปัญหาด๎านสภาพจิต อยํางแรกต๎องดูแลตัวเองให๎ดีที่สุดกํอน แนะน าให๎พูดคุยกับ
คนอื่นมากขึ้น หลังจากนี้กรมฯ จะใช๎เนื้อหาทางออนไลน์มากขึ้น มีเทคโนโลยีใหมํ ๆ มากขึ้นและเข๎าถึงประชาชนที่อยูํบ๎าน และไมํสามารถมาหาเรา
ได๎มากขึ้น ถือวําเป็นโอกาสที่ดี 
   นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต แนะเสพสื่ออยํางรู๎ทันชํวงโควิด 19 ด๎วยแคมเปญ “4 สร๎าง 2 ใช๎” โดย 4 สร้าง คือ สร๎างความ
ปลอดภัย (สวมหน๎ากากอนามัย ล๎างมือบํอย ๆ รักษาระยะหําง), สร๎างความสงบ ติดตามขําวอยํางพอดีทั้งปริมาณและคุณภาพ, สร๎างความหวัง วําเรา
จะฟันฝ่ารํวมกันไปได๎ สํวน 2 ใช ้คือ ใช๎สัมพันธภาพที่เรามีอยูํให๎เป็นประโยชน์ในการให๎ก าลังใจกัน, ใช๎ศักยภาพที่มีให๎เต็มท่ีในการชํวยเหลือกัน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต ์thebangkokinsight 
   -ศูนย์ข๎อมูล COVID-19 ให๎ความรู๎การรับพัสดุให๎ปลอดภัยจากโควิด 19 ดังนี้ 1.จัดพื้นที่ให๎ผู๎สํงพัสดุวางพัสดุไว๎หน๎าบ๎านหรือแขวนไว๎ 2.กํอนน าพัสดุ
เข๎าบ๎านควรฉีดพํนหรือเช็ดฆําเชื้อ 3.เมื่อแกะกลํองให๎เช็ดผลิตภัณฑ์ภายในฆําเชื้อกํอนน ามาใช๎ 4.หลังแกะกลํองควรล๎างมือด๎วยสบูํหรือแอลกอฮอล์เจล 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซตค์มชัดลึก  
   -ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยฯ เตือน "ฟ้าทะลายโจร" ไมํใชํยารักษาโควิด 19 แตํเป็นสมุนไพรชํวยสร๎างภูมิคุ๎มกัน
รํางกายป้องกันหวัดได๎ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ 
   -นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยเคล็ดลับคุมน้ าหนัก ชํวงกักตัว อยูํบ๎าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ รับประทานสมุนไพรรส
เผ็ดร๎อน เชํน เมนูต๎มย า ชํวยเผาผลาญแคลอรี่ พร๎อมออกก าลังกายทําฤๅษีตัดตนแบบประยุกต์ ด๎วยเพลง Inside Out ไทสูํสุข ที่บ๎าน โดยค๎นหาผําน 
Youtube 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ 
   -นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กลําววํา ขณะนี้สถานการณ์โควิด 19 ดีขึ้น สธ. จึงมีนโยบายให๎เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข และ อสม. ลง
ไปดูผู๎ป่วยถึงบ๎าน และมีแนวคิดท าระบบการรักษาทางไกลผํานระบบออนไลน์ วิดีโอคอล และสํงยาให๎ผู๎ป่วยทางไปรษณีย์ เพื่อลดความแออัดใน รพ.รัฐ 
ซึ่งจะชํวยลดการติดเชื้อ และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ให๎เว๎นระยะหําง อยูํบ๎าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ โดยผู๎ป่วยที่จะรับบริการได๎ต๎องเป็นผู๎ป่วยที่เคย
ได๎รับการรักษาเดิม แพทย์วินิจฉัยวําสามารถรับยาที่บ๎านได๎ ผู๎ป่วยต๎องสมัครใจและแจ๎งลงทะเบียนรับการรักษาแบบทางไกล โดยขณะนี้มีผู๎ ป่วยที่
เข๎าเกณฑ์สามารถรับการรักษาด๎วยระบบการแพทย์แบบใหมํประมาณ 30% 
ประเด็นที่มีผลกระทบ 
1.การน าคนไทยกลับจากต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ขําวสด) เว็บไซต์, (มติชน, ขําวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, สยามรัฐ, แนวหน๎า, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, 
ผู๎จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ไอเอ็นเอ็น, ประชาไท, มติชนสุดสัปดาห์, thaipbs, one31, newsrv, js100, tnnthailand, thestandard, mcot, nationtv, 
efinancethai, moneybangking, hoonsmart, workpointnews, bangkokinsight) 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กลําววํา ในชํวงเช๎าวันนี้ (25 เม.ย.) มีนักศึกษาที่ตกค๎างจากประเทศอิหรําน 21 คนเดินทางมาถึงไทยแล๎ว และ
วันที่ 26 เม.ย. จะมีนักเรียน นักศึกษา คนงาน จากประเทศออสเตรเลีย 212 คน เดินทางกลับเข๎ามา ซึ่งทุกคนจะต๎องเข๎าศูนย์กักกันของรัฐบาลที่ได๎
เตรียมไว๎ให๎  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ 
   -นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ส านักนายกรัฐมนตรี กลําวถึงพระสงฆ์ที่กลับจากประเทศอินเดีย วํา  วานนี้ (24 เม.ย.) กลับมา 171 ราย เป็นพระสงฆ์ 
104 รูป แมํชีกับญาติธรรม 67 คน วันนี้ (25 เม.ย.) และพรุํงนี้ (26 เม.ย.) จะกลับมาเพิ่ม ซึ่งมาตรการที่สนามบินดอนเมืองเหมือนกับสนามบินสุวรรณ
ภูมิ คือ มีหนํวยคัดกรอง วัดอุณหภูมิ มีเจ๎าหน๎าที่ สธ. ตม. ทหาร ต ารวจ คัดกรองและพาขึ้นรถแยกนั่งเดี่ยว จัดระยะหําง สํวนกระเป๋าสัมภาระมีการฆํา
เชื้อ เพื่อไปสถานที่กักกันกัก 14 วัน 
2.เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงกลุ่มใหม ่
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สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ขําวสด) เว็บไซต์, (มติชน, ขําวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, สยามรัฐ, แนวหน๎า, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, 
ผู๎จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ไอเอ็นเอ็น, ประชาไท, มติชนสุดสัปดาห์, thaipbs, one31, newsrv, js100, tnnthailand, thestandard, mcot, nationtv, 
efinancethai, moneybangking, hoonsmart, workpointnews, bangkokinsight) 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เผยวํา ศบค.มีนโนบายในการสืบหาโรคแบบ active case finding สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์การแพรํระบาด
ของโควิด 19 ที่ประทศสิงคโปร์ ที่พบผู๎ติดเชื้อรายใหมํเป็นกลุํมแรงงานตํางชาติ จึงมีการตรวจหาโรคในกลุํมดังกลําวที่ศูนย์กักขังของ สตม. อ.สะเดา จ.
สงขลา ท าให๎พบผู๎ติดเชื้อเพิ่มอีก 42 ราย แบํงเป็น เมียนมาร์ 34 ราย เวียดนาม 3 ราย มาเลเซีย 2 ราย เยเมน 1 ราย กัมพูชา 1 ราย และอินเดีย 1 
ราย จากการสังเกตอาการเบื้องต๎น แรงงานตํางชาติทุกคนที่เป็นเพศชายยังสุขภาพแข็งแรงดี มีอาการเจ็บป่วยเล็กน๎อย สตม. ก าลังประสานกับสสจ.ให๎
น าเครื่องเอ็กซเรย์เข๎ามาที่ศูนย์กักขังเพื่อตรวจคัดกรองตํอไป ทั้งนี้ จะพยายามหาวิธีใหมํ ๆ ที่จะเข๎าไปหาโรคในกลุํมใหมํ ๆ ดูแลทุกคนด๎วยหลักการทาง
มนุษยธรรม และยืนยันวําผู๎ป่วย 42 รายที่กักกันไว๎ในพื้นที่จังหวัดสงขลา คนในพื้นที่จะไมํมีความเสี่ยงแนํนอน เพราะได๎จัดพื้นที่และมีเจ๎าหน๎าที่ดูแลอยูํ
แล๎ว 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน๎า, คมชัดลึก, เดลินิวส์, สปริงนิวส์, ประชาชาติ, ไอเอ็นเอ็น, ผู๎จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, 
tnn, newstv, mcot, bangkokinsight, newsplus) 
   -นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กลําววํา จากการขยายผลการตรวจกลุํมคนตํางด๎าวเหลํานี้ พบวํามีการติดโควิด 19 เป็นกลุํมก๎อน จึง
ให๎กักตัวเพื่อรักษาให๎หายกํอนผลักดันกลับประเทศตํอไป พร๎อมได๎ประสาน สตม. ให๎มีมาตรการตรวจคัดกรองแรงงานตํางด๎าวหลบหนีเข๎าเมืองที่อยูํ
ระหวํางกักขังอยํางเข๎มงวด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์แนวหน๎า, สยามรัฐ, สปริงนิวส์ 
   -นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา เปิดเผยแนวทางแก๎ปัญหาในเบื้องต๎น จะสํงแพทย์เข๎าไปรักษาอาการป่วยในสถานที่ควบคุมตัวของต ารวจ
ตรวจคนเข๎าเมือง โดยปรับสถานที่ควบคุมให๎เป็นรพ.สนาม มีการแยกผู๎ต๎องหาที่ไมํมีอาการออกไปกักตัวไมํให๎ปะปนกับผู๎ติดเชื้อ และหากพบผู๎ป่วย
อาการหนัก จะแยกสํงรพ.ที่เตรียมไว ๎เชื่อวําวิธีนี้จะสามารถควบคุมการแพรํเชื้อได๎ และจะไมํมีปัญหาการหลบหนีของผู๎ต๎องหา 
3.ความเสี่ยงในการติดเชื้อของคนที่สูบบุหรี่ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ขําวสด) เว็บไซต์, (มติชน, ขําวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, สยามรัฐ, แนวหน๎า, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, 
ผู๎จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ไอเอ็นเอ็น, ประชาไท, มติชนสุดสัปดาห์, thaipbs, one31, newsrv, js100, tnnthailand, thestandard, mcot, nationtv, 
efinancethai, moneybangking, hoonsmart, workpointnews, bangkokinsight) 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ยืนยัน คนสูบบุหรี่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 แนํนอน เพราะพฤติกรรมของการสูบบุหรี่ที่อาจเข๎าไปอยูํในพื้นที่
แออัด สํวนคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ในควันที่ออกมาจ านวนมากอาจมีละอองฝอยออกมาด๎วย ซึ่งเป็นอันตรายตํอผู๎ที่อยูํรอบข๎าง คนที่สูบบุหรี่จะมีปอดที่ไมํ
แข็งแรงอยูํแล๎ว หากเจอเชื้อจะยิ่งท าให๎อาการหนักและติดเชื้อได๎งํายขึ้น 
4.การปกปิดตัวเลขผู้ติดเชื้อ  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ส านักขําวไทย 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ยืนยันตัวเลขผู๎ติดเชื้อในแตํละจังหวัดเป็นตัวเลขจริง รัฐบาลไมํเคยปกปิด เพื่อให๎ทุกคนรู๎ความจริงและน าไปสูํ
ความรํวมมือในการประคับประคองสถานการณ์รํวมกัน ท าให๎ตัวเลขลดลงได๎ส าเร็จ และหากพบวําพื้นที่ใดตัวเลขสูงขึ้น จะได๎จัดเจ๎าหน๎าที่ไปดูแลได๎ทัน
สถานการณ์ 
มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ขําวสด) เว็บไซต์, (มติชน, ขําวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, สยามรัฐ, แนวหน๎า, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, 
ผู๎จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ไอเอ็นเอ็น, ประชาไท, มติชนสุดสัปดาห์, thaipbs, one31, newsrv, js100, tnnthailand, thestandard, mcot, nationtv, 
efinancethai, moneybangking, hoonsmart, workpointnews, bangkokinsight) 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 ลําสุดเพิ่มขึ้นอีก 53 ราย แบํงเป็นผู๎ติดเชื้อรายใหมํจากระบบเฝ้าระวังและระบบ
บริการ 11 ราย ที่เหลืออีก 42 รายมาจากสถานกักกันแรงงานที่ จ.สงขลา รวมยอดผู๎ป่วยสะสม 2,907 ราย ผู๎ป่วยหายแล๎ว 2,547 ราย ยอดเสียชีวิต
เพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 51 ราย ผู๎เสียชีวิตเป็นชายไทย ชาวกรุงเทพฯ อายุ 48 ปี ท าอาชีพรับจ๎าง มีประวัติสัมผัสกับผู๎ป่วยยืนยันที่เป็นคนในครอบครัว 4 
คนที่ติดเชื้อกํอนหน๎า คือ น๎องชายที่ท างานสถานบันเทิงยํานทองหลํอ น๎องสะใภ๎ พํอ และแมํของผู๎เสียชีวิต ส าหรับผู๎ป่วยรายใหมํ 53 ราย ได๎แกํ 1.
ผู๎ป่วยรายใหมํจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 4 ราย 2.การค๎นหาในชุมชนตามมาตรการเชิงรุกของสธ.ในยะลา 7 ราย และ 3.ตรวจหาจาก
แรงงานตํางชาติที่ศูนย์กักขัง สตม. อ.สะเดา จ.สงขลา 42 ราย ผู๎ป่วยยืนยันสะสมสูงสุด 5 จังหวัด ไมํรวมกลุํม State quarantine ได๎แกํ กทม. 1,478 
ราย ภูเก็ต 201 ราย นนทบุรี 152 ราย สมุทรปราการ 111 ราย และยะลา 106 ราย 
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   สํวนมาตรการด๎านการขนสํง ขนถํายสินค๎าบริเวณดํานพรมแดน ขอให๎คนขับรถไมํลงจากรถเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ สํวนคนขับรถของไทยที่ต๎อง
ออกไปในตํางประเทศ ต๎องเดินทางกลับมาภายใน 7 ชม. ด๎านมาตรการห๎ามออกนอกเคหสถาน พบวํา มีผู๎ฝ่าฝืน 559 ราย ได๎ด าเนินคดีแล๎ว และมีการ
ชุมนุมมั่วสุม 40 ราย ซึ่งเป็นเพศชายมากกวําเพศหญิง ขอประชาชนให๎ความรํวมมือให๎มากขึ้น ส าหรับมาตรการคลายล็อกกิจการตําง ๆ ต๎องดูจาก
ข๎อมูลที่ผํานมาวํากิจการใดที่ท าให๎ติดเชื้อ แตํหากกิจการใดต๎องการเปิดก็สามารถเสนอเข๎ามาได๎ แตํต๎องก าหนดมาตรการในที่ประกอบกิจการนั้นๆ สํวน
การปลดล็อกของแตํละจังหวัด ยังต๎องปฏิบัติตามแผนใหญํจากรัฐบาล 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซตt์haipbs, nationtv.  
   -พล.อ.ชัยชาญ ช๎างมงคล รมช.กลาโหม ประชุมติดตามการบริหารจัดการมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ พร๎อมกลําววํา นายกฯ ย้ าให๎ กอ.รมน.
ภาค 4 สํวนหน๎า รํวมกันดูแลสร๎างความเข๎าใจและขอความรํวมมือคนไทยท่ีทยอยเดินทางกลับจากมาเลเซียผํานจุดผํานแดน เข๎ามาตรการควบคุมโรคใน
ภูมิล าเนาที่แตํละจังหวัดก าหนด รวมทั้งดูแลผู๎ลักลอบเข๎าเมืองผิดกฎหมาย ด๎วยหลักมนุษยธรรม และต๎องเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคแหํงรัฐ พร๎อม
ทั้งขอให๎ท างานรํวมกับคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด อปท. ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน และเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขในพื้นที่ สนับสนุนการดูแลพี่น๎องชาวไทย
มุสลิมในการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันตนเองให๎ปลอดภัยจาก COVID -19 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน๎า, กรุงเทพธุรกิจ 
   -สวทช. รํวมกับ กรมควบคุมโรค ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ ม.ธรรมศาสตร์ พัฒนา แอพพลิเคชั่น DDC-Care  : ระบบติดตามและประเมินผู๎
ที่มีความเสี่ยงตํอโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อติดตามและประเมินสุขภาพผู๎ที่มีความเสี่ยงจากข๎อมูลสุขภาพที่ได๎จากระบบ เพื่อให๎ค าแนะน าและ
ชํวยเหลือได๎ทันทํวงที แบํงเป็น 2 กลุํม ได๎แกํ กลุํมผู๎ป่วยที่มาตรวจที่รพ. และรพ.พิจารณาวําเป็นผู๎ที่มีความเสี่ยง กลุํมที่ 2 ผู๎ป่วยที่เดินทางมาตรวจและ
ผลตรวจเป็นบวกและกลุํมผู๎ที่ใกล๎ชิดกับผู๎ป่วย จะได๎รับค าแนะน าให๎ติดตั้งแอปฯ DDC-Care เพื่อติดตามประเมินสุขภาพตลอด 14 วัน เริ่มใช๎งานจริงที่
สถาบันบ าราศนราดูรที่แรก เมื่อ 30 มี.ค.ที่ผํานมา 
สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, mcot, newstv) 
    -ส านักงานกกต. ชี้แจงวํา พบพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จ านวน 1 คน เป็นเจ๎าหน๎าที่นิติกร ส านักวินิจฉัยและคดี เป็นการพบเชื้อจากการค๎นหา
เชิงรุกที่การเคหะหลักสี่ ลําสุดได๎เรํงท าความสะอาดฆําเชื้อ เบื้องต๎นสั่งผู๎ใกล๎ชิด 14 คนไปตรวจและกักตัว พร๎อมปิดส านักต๎นสังกัด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก 
   -นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผอ.รพ.ลานนา จ.เชียงใหมํ เผยวํา ขณะนี้ชาวเชียงใหมํทุกสิทธิ์สามารถเข๎าถึงการตรวจโรคโควิด 19 ที่ รพ.ลานนาได๎แล๎ว โดยไมํมี
คําใช๎จําย 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, bangkokinsight, กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, ประชาชาติ, isaranews 
   -นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เปิดเผยวํา รพ.รามาธิบดี ได๎รํวมกับ กรมวิทย์ฯ และ ม.มหิดล วิจัยการใช๎เทคโนโลยี 
LAMP PCR ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ทางน้ าลาย พบวํามีความไวและความจ าเพาะสูง มีความเป็นไปได๎ในการน าไปตํอยอดค๎นหาผู๎ป่วยในชุมชนและ
สถานที่ที่มีทรัพยากรจ ากัด เนื่องจากสะดวก เก็บตัวอยํางได๎รวดเร็ว ลดการใช๎ PPE และอุปกรณ์เก็บสิ่งสํงตรวจ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผู๎จัดการ 
   -ภาคเอกชนรํวมมือ จัดตั้ง "ศูนย์ซํอมเครื่องชํวยหายใจ" Bird Ventilator ณ บริษัท สยามคูโบต๎าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.
ปทุมธานี เพื่อให๎บริการซํอมแซม จัดหาอุปกรณ์ในการซํอม และจัดหาแหลํงชิ้นสํวนอะไหลํที่จ าเป็น ให๎แกํ รพ.ทั่วประเทศ โดยขั้นตอนการท างานของ
ศูนย์ฯ ยังคงเน๎นความปลอดภัยและสุขอนามัยในการปฏิบัติงาน พร๎อมท้ังปฏิบัติตามนโยบาย Social Distancing ของรัฐบาลอยํางเครํงครัด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน 
   -ศูนย์ปฏิบัติการด๎านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา ภายใต๎ ศบค. โดย วช. อว. ได๎ระดมหนํวยงานวิจัยภาครัฐ เอกชน และภาควิชาการ
ทั่วประเทศ หารือรํวมกับเพื่อรวบรวมข๎อมูลความก๎าวหน๎าด๎านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมทั้งหมดของประเทศในการสร๎างนวัตกรรมทางการแพทย์  
พร๎อมจัดท าแนวทางการท างานเชื่อมโยงหนํวยงานทั้งหมดของประเทศ เพื่อบรรเทาสถานการณ์การแพรํระบาดของโควิด 19 
สถานการณ์ในต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน๎า, สปริงนิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, แนวหน๎า, สยามรัฐ, สปริงนิวส์, ขําวสด, 
กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ผู๎จัดการ, mcot, tnn, nationtv, bangkokinsight)  
   -องค์การอนามัยโลก เตือน เคยติดโควิด-19 แล๎วไมํได๎แปลวําจะไมํติดอีก 
   -องค์การอนามัยโลก รํวมกับผู๎น าชาติตํางๆ เปิดตัวโครงการพัฒนายา รวมถึงการทดสอบและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อแบํงปันให๎กับทุก
ประเทศทั่วโลก โดยจะแถลงเปิดโครงการผํานระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ด๎าน สหรัฐฯ ปฏิเสธเข๎ารํวมโครงการความรํวมมือในครั้งนี้ 
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   -ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แหํงสหรัฐฯ ชี้แจงกรณีเสนอให๎ฉีดน้ ายาฆําเชื้อเข๎ารํางกายผู๎ป่วยโควิด เป็นแคํการพูดประชด ขณะที่แพทย์ทั่วโลกเตือน
ประชาชนอยํากินน้ ายาฆําเชื้อรักษาโควิด 19 อันตรายถึงตาย  
   -สหรัฐฯ ยังมีผู๎ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุดในโลก ลําสุดผู๎ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกวํา 29,900 คน ในรอบ 24 ชั่วโมง ยอดสะสม 916,000 คน และมี
ผู๎เสียชีวิตเพิ่มกวํา 1,500 คน ยอดสะสมผู๎เสียชีวิตกวํา 51,700 คน 
   -ลาว ไมํพบผู๎ติดเชื้อตํอเนื่อง 13 วัน รัฐบาลเผยเป็นเพราะประชาชนให๎ความรํวมมือ 
   -อิสราเอล นักวิจัย ม.เบนกูเรียน พัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนน้ าประปาให๎กลายเป็นสารฆําเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยใน
การตํอต๎านโรคโควิด 19 
   -อินโดนีเซีย ยอดผู๎เสียชีวิตสะสม 720 คน ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผํานมามีผู๎เสียชีวิตเพิ่ม 31 คน  
   -จีน สถาบันยาชีววัตถุอูํฮั่น และสถาบันไวรัสวิทยาอูํฮั่น เผย วัคซีนโควิด 19 ชนิดเชื้อตาย ได๎เข๎าสูํการทดลองทางคลินิก 
ระยะที่ 2 แล๎ว 
   -เวียดนาม เตรียมคลายล็อกมาตรการ ยืนยันยังไมํพบผู๎เสียชีวิตจากโควิด 19 
   -สเปน มีรายงานผู๎เสียชีวิต 367 คน ต่ าที่สุดในรอบ 4 สัปดาห์ ยอดผู๎เสียชีวิตรวม 22,524 คน และมีผู๎ติดเชื้อสะสมกวํา 219,000 คน เป็นอันดับที่
สองรองจากสหรัฐฯ รัฐบาลอาจผํอนคลายมาตรการอยํางคํอยเป็นคํอยไปชํวงครึ่งหลังของเดือนพ.ค.  
   -รัสเซีย เตรียมสร๎างรพ.ชั่วคราวขนาด 1,000 เตียง ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เพื่อรักษาผู๎ป่วยโรคโควิด 19 โดยเฉพาะ และยังเตรียมสร๎างเพิ่มอีก 16 
แหํงทั่วประเทศ 
   -เกาหลีใต้ รัฐบาลเตรียมจัดท าแนวทางปฏิบัติการเว๎นระยะหํางทางสังคมในกิจวัตรประจ าวัน หลังควบคุมการแพรํระบาดของโรคโควิด  19 ใน
ประเทศได๎แล๎ว ควบคูํไปกับการป้องกันการแพรํระบาด ด๎านผู๎เชี่ยวชาญของเกาหลีใต๎ เชื่อวําการระบาดจะยังคงอยูํไปอีกอยํางน๎อย 2 ป ี
   -ฟิลิปปินส์ ขยายมาตรการปิดเมืองในกรุงมะนิลาและอีก 17 จังหวัด ออกไปอีก 2 สัปดาห์ สํงผลให๎ชาวฟิลิปปินส์เกือบ 50 ล๎านคนต๎องกักตัวอยูํในที่
พักอาศัยตํอไป หลังพบผู๎ติดเชื้อรายใหมํ 211 คน ผู๎ติดเชื้อสะสม 7,192 คน และผู๎เสียชีวิต 477 คน 
   -ญี่ปุ่น พบผู๎ติดเชื้อรายใหมํบนเรือส าราญคอสตาแอนแลนติกาของอิตาลีเพิ่มอีก 57 ราย ท าให๎ผู๎ติดเชื้อบนเรือเพิ่มขึ้นเป็น 150 ราย 
   -สถานการณ์ทั่วโลก มีผู๎ป่วยสะสมกวํา 2,830,082 ราย เสียชีวิต 197,246 ราย เพิ่มขึ้น 6,592 รายภายในวันเดียว โดยสหรัฐฯ มีผู๎ป่วยสะสมและ
เสียชีวิตสูงสุด รองลงมาคือ สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหราชอาณาจักร 
บทความ 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน คอลัมน์ โลกสองวัย 
   -เสนอวํา กรมควบคุมโรค แนะข๎อปฏิบัติเดือนรอมฎอน 7 ประการ ชํวงโควิด 19 ได๎แกํ 1.หลีกเลี่ยงการสลามด๎วยการสัมผัสให๎ยกมือสลามกันเทํานั้น 
2.งดการไปรํวมละหมาดที่มัสยิด 3.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรํวมกัน และงดการแบํงปันอาหาร 4.หลีกเลี่ยงการไปสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของ
คนจ านวนมาก 5.กรณีมีความจ าเป็นต๎องปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิด แนะน าให๎เปิดหน๎าตํางและผ๎ามํานเพื่อให๎อากาศถํายเทได๎สะดวก 6.หากมีการสัมผัส
บุคคลหรือไปสถานที่เสี่ยง เมื่อกลับเข๎าบ๎านให๎รีบท าความสะอาดรํางกาย และ 7.เลือกรับประทานอาหารที่ดีตํอสุขภาพ 
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน๎า 5 
   -เสนอวํา สถานการณ์โควิด 19 ในไทยดีขึ้นตํอเนื่อง แตํนพ.ทวีศิลป์ยังกลําวถึงคํารักษาผู๎ป่วยหัวละ 1 ล๎านซ้ า ทั้งที่รมว.สธ. เคยพูดแล๎ว หรือเป็น
เทคนิคของจิตแพทย์ ที่ต๎องการสร๎างความตระหนัก กระตุ๎นให๎ประชาชนยังต๎องรักษาระยะหํางทางสังคม เพราะเริ่มหยํอนยานมากขึ้น อีกปัญหาที่ดูแล๎ว
นําหํวง คือ สถานการณ์การติดเชื้อในสถานที่กักกันแรงงานตํางด๎าวเข๎าเมืองผิดกฎหมาย จ.สงขลา จาก 115 คน ตรวจพบป่วยเป็นโควิด 42 คน โดยไมํ
ทราบที่มา เกรงจะเกิดสถานการณ์คล๎ายสิงคโปร์ที่เจอวิกฤติโควิดรอบใหมํในกลุํมแรงงานตํางด๎าวติดเชื้อรวดเดียวเป็นพันคน 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ กล๎าได๎กล๎าเสีย 
   -เสนอวํา สถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ในไทยมีแนวโน๎มดีขึ้นเรื่อย ๆ ก าลังก๎าวผํานไปสูํวาระด๎านเศรษฐกิจในการคลายล็อกดาวน์ แนวโน๎มนําจะเป็นไป
แบบที่นายกฯ เน๎นย้ า คือ สุขภาพต๎องมากํอน คํอยเป็นคํอยไปอยํางเป็นขั้นเป็นตอน และอีกประเด็นที่ก าลังลุ๎น คือ การผลิตวัคซีน ซึ่งไทยก าลังศึกษา
ค๎นคว๎ารํวมกับผู๎เชี่ยวชาญจากจีน ด๎านผู๎น าองค์กร ผู๎เชี่ยวชาญประเทศตําง ๆ ชื่นชมไทยในการรับมือในสถานการณ์โควิด 19 แม๎แตํประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ยังชี้วําไทยเป็นที่ 1 ของเอเชีย องค์การอนามัยโลกชื่นชมวําสธ.ไทยควบคุมและแก๎ปัญหาได๎ดี เป็นไปตามมาตรฐาน และผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
การแพทยย์ังยกยอํงวําระบบ อสม. เป็นพลังเงียบการรํวมใจของคนไทย ควบคุมปัญหาได๎ดี 
สื่อที่น าเสนอ : แนวหน๎า คอลัมน์ บุคคลแนวหน๎า 
   -เสนอวํา นาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย ชื่นชมประเทศไทยวํา ด าเนินมาตรการควบคุมการแพรํ ระบาดอยํางมี
ประสิทธิภาพ ท าให๎มีผู๎ติดเชื้อน๎อย และผู๎ป่วยรายใหมลํดลงทุกวัน รวมถึงประเทศอื่น ๆ ชื่นชมประเทศไทยในเรื่องดังกลําวเชํนกัน แตํก็ยังมีคนสร๎างขําว
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ท าให๎คนไทยมีความวิตกกังวลมากขึ้นจนอาจกํอปัญหาด๎านจิตใจ โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ระบุ ขอให๎ประชาชนสร๎างความปลอดภัยให๎ตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน ท าจิตให๎สงบ ไมํรับฟังขําวลวง ด๎าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุวํา ในอีกราว 1-2 เดือน จะมีปัญหาด๎าน
จิตใจ โรคทางจิตเวช รวมทั้งปัญหาที่มากับเศรษฐกิจท าให๎เกิดภาวะหมดไฟ ความเหนื่อยล๎าของคนท างาน แนะยึดคาถาสุขภาพจิต อึด ฮึด สู๎  
งบ ฯ กองทุนบัตรทอง 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, แนวหน๎า, มติชน, innnews, sanook, newtv, 
nationtv, tnnthailand ,thebangkokinsight, isranews) 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กลําววํา ขอให๎มั่นใจวําไมํมีใครกล๎าตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชนด๎านการรักษาพยาบาลแนํนอน 
และการให๎บริการจะต๎องดีขึ้นด๎วย สํวนเรื่องงบนั้นเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ ได๎มอบให๎ปลัด  สธ. ไปหารือกับส านักงบประมาณวําถ๎าจะตัดงบ จะ
ตัดอยํางไรบนพื้นที่ฐานที่ประชาชนต๎องได๎รับการบริการอยํางดีที่สุดเหมือนเดิม ทั้งนี้ในสํวนของ สธ.มีการตัดงบการจัดซื้อครุภัณฑ์ และงบกํอสร๎างที่ยัง
ไมํเซ็นสัญญา 
   -นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พร๎อมด๎วย นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผอ.ส านักงบประมาณ แถลงชี้แจงกรณีขําวการตัดงบกองทุนบัตรทอง 
2,400 ล๎านบาท วํา งบดังกลําวเป็นงบคําจ๎างบุคคลากรทางการแพทย์ซึ่งเดิมเป็นพนักงานราชการ ลูกจ๎างหรือลูกจ๎างชั่วคราว สธ. ซึ่งถูกบรรจุเป็น
ข๎าราชการตามมติครม. 45,000 คน ท าให๎ต๎องโอนงบประมาณในสํวนของคําจ๎างเข๎างบกลางไปที่ส านักงบฯ ตามระเบียบ หลังจากบรรจุแล๎วข๎าราชการ
เหลํานี้จะได๎รับเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง ดังนั้น จึงไมํกระทบกับประชาชนที่ใช๎สิทธิบัตรทองอยํางแนํนอน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์    
   -ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ นักวิชาการอิสระ โพสต์เฟซบุ๏กสรุปเกี่ยวกับตัดงบบัตรทอง วํา 1.ลูกจ๎างงบประมาณบัตรทอง ได๎รับการบรรจุเป็นข๎าราชการ 
45,684 ต าแหนํง 2.เงินเดือนของลูกจ๎างเหลํานี้ถูกโยกกลับเข๎ามากรมบัญชีกลาง เพ่ือจํายให๎ในฐานะข๎าราชการ สํวนนักการเมืองหรือพวกนักเคลื่อนไหว
ทางการเมืองที่พยายามปั่น แคํเห็นประชาชนทั่วไปเป็นเครื่องมือให๎หลอกใช๎ ด๎วยการบิดเบือนหรือพูดความจริงเสี้ยวเดียว 
สื่อที่น าเสนอ : เวบ็ไซต์สยามรัฐ 
   -เสนอขําว นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ หนุนรมว.สธ.ไมํตัดงบฯ บัตรทอง โดยรัฐต๎องหางบฯ อื่นมาจํายเงินเดือน 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, ขําวสด, ผู๎จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, กรุงเทพธุรกิจ, kapook 
   -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ าวํา สถานบริการสาธารณสุขต๎องเข๎มมาตรการเว๎นระยะหํางระหวํางบุคคลในการรณรงค์
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข๎หวัดใหญํฟรี โดยบริหารจัดการชํวงเวลาการให๎บริการ จ านวนผู๎มารับบริการ การจัดสถานที่ เพื่อลดความแออัดในการมารวมตัว
กัน และให๎บริการเชิงรุกโดยจัดหนํวยบริการเคลื่อนที่ให๎บริการประชากรกลุํมเสี่ยงบางกลุํม เชํน ผู๎ป่วยติดบ๎านติดเตียง ผู๎สูงอายุ เป็นต๎น เริ่ม 1 พ.ค. - 
31 ส.ค. 2563 
สุขภาพเด็กช่วงปิดเทอม 
สื่อที่น าเสนอ : ขําวสด 
   -นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยวํา ชํวงปิดเทอม เด็กอยูํกับบ๎านมากขึ้น สํวนใหญํใช๎เวลาวํางดูทีวี เลํนเกมคอมพิวเตอร์ ดู
โทรทัศน์ เกินกวํา 2 ชั่วโมงตํอวัน มีการเคลื่อนไหวหรือออกก าลังกายน๎อยลง ท าให๎รํางกายขาดความสมดุล ทั้งยังเลือกกินอาหารตามใจ อาจได๎รับ
อาหารที่มีคุณคําทางอาหารไมํมากแตํให๎พลังงานสูง เสี่ยงโรคไมํติดตํอเรื้อรัง และโรคอ๎วน 
   นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแหํงชาติมหาราชินี กลําววํา ชํวงปิดเทอม พํอแมํ ผู๎ปกครอง ควรดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ 
จัดเตรียมเมนูอาหารที่ดีตํอสุขภาพ เน๎นเพิ่มผัก ผลไม๎รสไมํหวานจัดในทุกมื้ออาหาร พร๎อมทั้งให๎เด็กลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เพิ่มกิจกรรมทางกายและ
สํงเสริมให๎ออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาระบบประสาทและกล๎ามเนื้อ 
กัญชาทางการแพทย ์
สื่อที่น าเสนอ : ผู๎จัดการออนไลน์ 
   -ม.ขอนแกํน ได๎รับอนุญาตจาก อย. ปลูกและครอบครองกัญชาเพื่อพัฒนาสายพันธุ์เพื่อตํอยอดการใช๎ประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
เกี่ยวข๎อง โดยเพาะปลูกได๎เฉพาะสาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์เทํานั้น 

 
 


