
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มาตรการของ สธ.  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, thaiPBS, สํานักข่าวไทย ) 
   -นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า ขณะนี้ระดับการระบาดของไทยต่ํามากอยู่ที่ 0.31 แต่หลังเปิด 6 กิจการแล้ว 14 วัน ห่วงว่าระดับ
การระบาดจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากการสัมผัสใกล้ชิดกันในครอบครัว ซึ่งพบมากถึง 41.53% การเดินทางออกต่างจังหวัดไปพบกันจะเสี่ยงติดเชื้อได้ จึง
ต้องเข้าระบบการรายงานและกักตัว ส่วนปัจจัยเสี่ยงจากตลาดนัด สถานที่ชุมชน ท่องเที่ยว พบ 2.8 % ซึ่งขึ้นกับความร่วมมือของผู้ประกอบการและ
ผู้รับบริการ หากค่าการติดเช้ือการระบาดสูงเกิน 5 อาจต้องบังคับโหลดแอปฯ เวลาไปรับบริการเพื่อติดตามตัว ทั้งนี้ กรมฯ ทําเรื่อง Clean Together 
โดยผู้ประกอบการสามารถเข้ามาประเมินการทําตามมาตรฐานรัฐบาล ถ้าผ่านจะได้รับปูายและคิวอาร์โคดนํามาติดหน้าร้าน ส่วนประชาชนสามารถ
ตรวจสอบว่าร้านผ่านมาตรฐานจริงหรือไม่โดยทําการประเมินเช่นกัน  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด, มติชน 
   -นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงการผ่อนปรนให้เปิด 6 กิจการ/กิจกรรม ในวันที่ 3 พ.ค. ได้แก่ 1.ร้านอาหารทั่วไป ร้าน
เครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม นอกห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารริมทาง รถเข็น หาบเร่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อในบริเวณพื้นที่นั่งห รือยืน
รับประทาน ไม่รวมสถานบริการผับ บาร์ โดยร้านอาหารทั่วไปมีขนาดไม่เกิน 2 คูหา พ้ืนท่ีจําหน่ายอาหารไม่เกิน 200 ตรม. มีการระบายอากาศเพียงพอ 
งดเว้นการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น อุปกรณ์คีบจับอาหาร การเปิดแบบบุฟเฟต์จึงยังไม่อนุญาต งดเว้นร้านอาหารที่ระบายอากาศไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ
ร้านท่ีเปิดเครื่องปรับอากาศแต่ไม่มีพัดลมระบายอากาศ และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่จําหน่ายอาหาร 2.ร้านค้าปลีกขนาดย่อม ร้านค้าปลีก
ชุมชน แผงลอย รถเร่ รถวิ่งจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และกิจการส่งอาหารและสินค้า ไม่รวมร้านค้าใน
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ตลาดนัดติดแอร์ 3.ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ํา ตลาดชุมชน ต้องมีการระบายอากาศ มีใบอนุญาตประกอบกิจการโดย
ท้องถิ่น งดเว้นขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาด ห้ามมีเครื่องเล่นของเด็ก 4.ร้านเสริมสวย ตัดผม แต่งผม บุรุษและสตรี เปิดเฉพาะบริการสระ ตัด แต่ง
หรือไดร์ผม จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ งดเว้นความเสี่ยงสูงสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น แคะหู ตัดขนจมูก ทําเล็บ งดเว้นการบริการเวลานาน เช่น ทําสี
ผม มีระบบนัดคิวล่วงหน้า ไม่มีการนั่งรอคิวในร้าน งดเว้นใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ต้องทําความสะอาดทันทีหลังใช้งานเสร็จต่อราย 5.สวนสาธารณะ สนาม
กีฬา ให้เปิดเฉพาะส่วนท่ีเป็นกีฬากลางแจ้งคือ เทนนิส ข่ีม้า ยิงปืน ยิงธนู สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ งดฟิตเนส สปา อบตัวในคลับเฮาส์ การขายอาหารปฏิบัติ
ตามร้านค้าท่ัวไปได้ 6.สถานบริการ สปา อาบน้ํา ตัดขน รับฝากสัตว์ ให้งดบริการเจ้าของสัตว์หรือสัตว์ปุวยทางเดินหายใจ การรับเลี้ยงรับฝากสัตว์  ไม่
รวมในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก tnn nationtv. 
   -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนํา “สวมหน้ากากอนามัย สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย ไร้โควิด” โดยผู้ใช้
รถจักรยานยนต์นอกจากสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ควรสวมหมวกนิรภัยด้วยทุกครั้ง เพราะหมวกนิรภัยที่มีกระจกปูองกันลมจะทําหน้าที่
คล้าย face shield ซึ่งนอกจากจะปูองกันอุบัติเหตุแล้ว ยังสามารถปูองกันเช้ือโควิด-19 ท่ีอาจฟูุงกระจายจากคนรอบข้างได้ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ 
   -นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงกรณีที่ประชาชนบางส่วนเดินทางกลับภูมิลําเนาช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน อาจเกิดการ
แพร่กระจายเชื้อเป็นวงกว้างได้อีก แม้ว่าช่วงนี้จํานวนผู้ปุวยรายใหม่ในไทยจะลดลง และมีมาตรการผ่อนปรนของทางภาครัฐ แต่ทุกพื้นที่ยังต้องดําเนิน
มาตรการอย่างเข้มงวดต่อไป 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด 
   -นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กองวิศวกรรมการแพทย์ กองแบบแผน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 
ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้จัดทําแนวทางการปรับปรุงห้องพักสําหรับผู้ปุวย (COHORT WARD) รองรับผู้ปุวย COVID-19 
โดยยึดหลัก "ประหยัด ปลอดภัย ใช้งานได้จริง" สําหรับรพ.ภาครัฐทั่วประเทศเลือกนําไปใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที ่
medi.moph.go.th หรือสอบถามกองวิศวกรรมการแพทย์ โทร. 0-2149-5680 ต่อ 1386 กองแบบแผน โทร. 0-2193-7000 ต่อ 18300 ศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1-12 หรือสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย โทร. 0-2318-4119, 0-2318-4123 ในวันและเวลาราชการ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
   -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าโรคโควิด 19 ติดผ่านทางรกหรือนํ้านมได้ กรณีแม่เป็นผู้เข้าข่าย
สงสัยติดเช้ือหรือได้รับการยืนยันว่าติดโรคโควิด 19 จึงสามารถให้นมลูกได้ ซึ่ง WHO และ UNICEF แนะนําว่าหากแม่ที่ติดเช้ือมีอาการไม่มาก สามารถ
ให้นมจากเต้าได้ แต่ต้องมีการปูองกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างเคร่งครัด กรณีที่แม่ติดเช้ือมีอาการรุนแรง เช่น ไอมาก แต่ยังสามารถบีบเก็บน้ํานม
ได้ ควรให้พ่อหรือผู้ช่วยเป็นผู้ปูอนนมลูกแทน ทั้งนี้ ทารกท่ีเกิดจากแม่ท่ีติดโรคโควิด 19 จัดเป็นผู้มีความเสี่ยง ต้องแยกตัวออกจากทารกอื่นและสังเกต
อาการ 14 วัน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง 
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   -สสส. ร่วมกับ วิทยุชุมชน 1,000 แห่งทั่วประเทศ จัด "หัวใจฟู สู้โควิด" ส่งนักสื่อสารสุขภาวะจัดรายการสื่อกลางให้ความรู้ แบ่งปัน ฟื้นฟูดูแล
ครอบครัว ชุมชน เตรียมพร้อมชีวิตวิถีใหม่ 
มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, 
แนวหน้า, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, ประชาไท, สํานักข่าวอิศรา, mcot, mthai, tnnthailand, workpointnews, innnews, 
kapook, one31, bbc, thaipbs)  
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงข่าว มีผู้ติดเช้ือรายใหม่ 3 ราย จากสถานที่กักกัน จ.นราธิวาส 1 ราย อีก 2 รายพบในกทม. เป็นผู้สัมผัส
ผู้ปุวยรายเดิม รวมผู้ติดเช้ือสะสม 2,969 ราย รักษาหายกลับบ้านได้เพิ่ม 7 ราย รวมกลับบ้าน 2,739 ราย ยังรักษาอยู่ 176 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่ง
องค์การอนามัยโลกเตือนท่ัวโลกต้องคลายล็อกอย่างช้าๆ เตรียมรับโควิด 19 เพิ่มขึ้นอีกรอบ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในสถานที่จําเพาะ เช่น เรือนจํา 
ที่พักแรงงานต่างชาติ ต้องให้ชุมชนปฏิบัติเว้นระยะห่างต่อไป  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซตม์ติชน 
   -นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบุ การให้เปิด 6 ประเภทกิจการ อปท.รับผิดชอบตลาดในสังกัด อปท.และเอกชน 
ประมาณกว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ ได้สั่งใหด้ําเนินมาตรการอย่างเคร่งครัด คือ การตรวจวัดไข้ จัดที่ล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่าง
แผงค้า เป็นต้น โดยจะมีทีมเจ้าพนักงานออกตรวจสม่ําเสมอ หากพบว่าฝุาฝืน เจ้าพนักงานมีอํานาจในการตักเตือนหรือสั่งปิดกิจการได้  และกํากับดู
มาตรการในสวนสาธารณะด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนท่ี จ.ยะลา หลังพบผู้ปุวยหลายสิบรายวันน้ี ยังคงมาตรการคุมเข้ม ถ้าผลตรวจยืนยันรอบหลังพบติดเช้ือ
จริง พ้ืนท่ีอาจจะต้องพิจารณาเรื่องการคลายล็อกดาวน์  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซตไ์ทยรัฐ, ขา่วสด, เดลินิวส์, thaiPBS 
   -พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร.ดูแลมาตรการผ่อนคลายตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับท่ี 5 และ 
6 มอบให้ตํารวจจัดชุดสายตรวจร่วม ทหาร ปกครอง สธ. ตรวจสถานท่ีผ่อนปรนทั้งนอกเวลา และเวลาเคอร์ฟิว โดยเน้นร้านจําหน่ายสุรา ห้ามสุ่มเสี่ยง
การแพร่ระบาด ฝุาฝืนคุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่น พร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้งดการเดินทางข้ามจังหวัด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, สํานักข่าวไทย 
   -รมช.กลาโหม เน้นย้ํา ให้กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ประสานทํางานร่วมกับสภาสันติสุขตําบล และคณะกรรมการอิสลามประจําพื้นที่ ทําความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ถึงมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของโรคตามที่สธ.กําหนด  รวมทั้งการปฏิบัติตนของชาวไทยมุสลิมตาม
ประกาศจุฬาราชมนตรี เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรค 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยโพสต์ 
   -สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศให้ท่าอากาศยานเปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้เฉพาะการบินภายในประเทศ ระหว่างเวลา 07.00-
19.00 น. เท่านั้น 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.แนวหน้า 
    -กทม.ตรวจหาผู้ติดเช้ือ COVID-19 เชิงรุกระยะ 3 กลุ่มอาชีพเสี่ยง แคมป์คนงานก่อสร้าง ในพื้นที่กรุงเทพฯ กว่า 400 แคมป์ แรงงานรวมกว่า 
60,000 คน สําหรับการตรวจหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 เชิงรุก ระยะ 1 และระยะ 2 มีผู้เข้าระบบ 70,876 ครั้ง พบผู้เข้าเกณฑ์ 1,744 คน ตรวจหาเช้ือเชิง
รุกไปแล้ว 1,579 ราย พบผู้ติดเช้ือ 9 ราย   
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์สํานักข่าวไทย 
    -สํานักจุฬาราชมนตรี ประกาศ ผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์  (ญุมอะห์) แต่ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของทางราชการเกี่บวกับการ
ปูองกันโรคอย่างเคร่งครัด 
ประเด็นผลกระทบ 
1.การผ่อนคลายมาตรการ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, 
สยามรัฐ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, สํานักข่าวอิศรา, workpointnews, thaiquote, sanook, ThaiPBS)  
   -พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) แถลงว่า วันที่ 3 
พ.ค. เป็นวันแรกของการใช้มาตรการผ่อนคลาย แต่ 2 วันท่ีผ่านมาเกิดการเดินทางเป็นจํานวนมาก อาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าผ่อนคลายความ
เข้มงวด ควรเดินทางเฉพาะมีเหตุจําเป็น และเมื่อเดินทางแล้วจะต้องพบจุดตรวจเข้มซึ่งต้องยอมรับกับความไม่สะดวก ส่วนผู้ประกอบการ ต้องดําเนิน
มาตรการตามหลักที่สธ.กําหนด ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด รวมถึงกทม. ต้องจัดทีมลงไปตรวจให้เป็นไปตามคู่มือของสธ. หากพบไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด ต้อง
ตักเตือนหรือปิด 
สื่อที่น าเสนอ : สํานักข่าวไทย, inn 
   -นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงข้อสงสัยเรื่องคลินิกเสริมความงามเปิดให้บริการได้หรือไม่ ว่า กรอบที่อนุญาตเขียน
กว้างๆ ว่าสถานพยาบาลที่ข้ึนทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคลินิกโรคผิวหนัง , เสริมความงาม สามารถเปิดให้บริการได้
ตามที่ขออนุญาตไว้ โดยหากเป็นการเสริมความงามในลักษณะที่ใกล้ชิด แพทย์ท่ีให้บริการจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะสามารถให้บริการได้ในระดับไหน เพื่อ
ปูองกันไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 
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สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ nationtv., TNN 
   -ศบค. เผยแพร่ QR Code คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สําหรับประเภท
กิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว) จัดทําโดย สธ. มีเนื้อหา 126 หน้า  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, โพสต์ทูเดย์, tnn, innnews, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, สํานักข่าว
ไทย) 
   -บรรยากาศร้านตัดผมวันแรกหลังผ่อนปรนมาตรการ ปชช.แห่จองคิว ด้านเจ้าของร้านวางมาตรการเข้มปูองกันโควิด-19 
2.การพบผู้ติดเชื้อจ านวนมาก ท่ีจ.ยะลา 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กรุงเทพ
ธุรกิจ, บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, สํานักข่าวอิศรา, efinancethai, mthai, thestandard, kapook, thaiPBS, bbc, 
mcot, tnnthailand, one31, innnews, workpointnews) 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงประเด็นข่าวอาจมีผู้ปุวยยืนยัน 30-40 ราย ใน จ.ยะลา ว่า ศบค.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเป็นการ
ค้นหาผู้ปุวยเชิงรุกใน 8 อําเภอ ของ จ.ยะลา โดยสสจ.ยะลารายงานตรวจ 311 คน ผลตรวจยืนยันเบื้องต้น 40 คน ซึ่งมากผิดปกติ จึงให้เก็บตัวอย่าง
ใหม่อีกรอบ โดยคนที่มีผลตรวจยืนยันจะถูกแยกกักในพื้นที่ท่ีมีความปลอดภัย ยืนยันว่าจะเสนอข้อมูลตามความเป็นจริงมากที่สุด 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, 
แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สํานักข่าวอิศรา, nationtv., newtv., one31, thaiPBS, nationweekend, innnews, 
77kaoded, sanook, kapook,  mthai, workpointnews) 
   -นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.ยะลา เปิดเผยผลการตรวจเช้ือโควิด-19 เชิงรุกของ จ.ยะลา กว่า 3,000 ราย พบผู้ติดเช้ือ 40 ราย เป็นกลุ่มบุคคลถูก
กักตัวที่มาจากต่างประเทศ และประชาชนในพื้นที่  ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 23 ราย นําทั้งหมดเข้ารักษาตัวในรพ.แล้ว แต่เนื่องจากมีความ
ผิดปกติหลายประการจึงตรวจเช้ือท้ังหมดอีกครั้ง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สงขลา และจะรายงานผลให้ทราบต่อไป 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินวิส์, ไทยรัฐ 
   -นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรณีนี้อยู่ระหว่างการตรวจเช้ือซ้ํา เพราะ จ.ยะลา เพิ่งเซตแล็บใหม่อาจจะมีความ
ผิดพลาดได้ โดยผู้ติดเชื้อทั้งหมดอยู่ในการดูแล อย่างไรก็ตาม ยะลาเป็น 1 จังหวัดที่พบผู้ปุวยต่อเนื่อง และข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากลุ่มที่พบผลบวกรอบนี้มี
ความเชื่อมโยงกับผู้ปุวยเดิมที่กลับมาจากประกอบพิธีทางศาสนาท่ีประเทศอินโดนีเซีย ข้อมูลย้อนหลัง 14 วัน พบว่ามีการพบปะสัมผัสตัวกัน แต่ผลการ
สอบสวนโรคอย่างเป็นทางการยังไม่แล้วเสร็จ 
3.คัดกรองเข้มผู้ท่ีเดินทางข้ามจังหวัด 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, สปริงนิวส์, mcot, 
TNN, nationweekend) 
   -นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด มท. แถลงเหตุผลการปล่อยให้ประชาชนออกจาก จ.ภูเก็ต ว่า มีประชาชนที่ไม่ใช่คน จ.ภูเก็ตเข้าไปทํางานประมาณ 1 
แสนคน เมื่อจังหวัดมีมาตรการห้ามเข้า-ออกพื้นที่ พบว่าในจํานวนนี้มีกว่า 5 หมื่นคนที่ตกงาน จึงได้จัดทําทะเบียนแสดงความประสงค์ที่จะเดินทางออก 
แต่จะอนุญาตเฉพาะ 14 ตําบล อีก 3 ตําบลยังต้องคุมเข้มไม่ให้ออก โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ออกต้องมีการรบัรองจากพ้ืนท่ี สาธารณสุข และผู้ว่าฯ มีการ
แจ้งไปยังจังหวัดปลายทาง 56 จังหวัดให้ทราบข้อมูล โดยมีคนออกไปแล้ว 3,600 คน ส่วนใหญ่อยู่ใน 11 จังหวัดภาคใต้  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า kapok, mcot) 
   -นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด มท. แนะนําให้งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัด เว้นแต่มีเหตุจําเป็น ต้องมีเหตุผลและหลักฐานนําไปแสดง ส่วน
การถูกกักตัว 14 วันในแต่ละพื้นท่ีที่ผ่านไปไม่เป็นความจริง ระหว่างทางจะมีด่านตรวจ และเข้ากระบวนการกักตัวในภูมิลําเนาเปูาหมาย ส่วนความหนัก
เบาขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและสถานการณ์ในพื้นที่ ยกเว้นแต่เข้าไปพักในจังหวัดระหว่างทาง ต้องเข้ากระบวนการตรวจสอบคัดกรองเพื่อความปลอดภัย 
ส่วนผู้ที่ไปถึงภูมิลําเนาแล้วอยู่ในระยะสั้นเพียง 3-4 วัน จะมีการกักตัวในจังหวัดภูมิลําเนาตามวันและเวลาที่อยู่จริง 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ 
   -นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด มท. ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ยกเว้น จ.ภูเก็ต สั่งไม่ต้องกักตัวที่จุดคัดกรอง หากผ่านการกักตัวจากภูเก็ตครบ 14 
วันแล้ว ให้ ผู้ว่าฯ ประสานงานร่วมแก้ข้อขัดแย้ง แต่หากมีกรณีต้องสงสัยสามารถพิจารณากักตัวได้ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, mcot) 
   -นายชัยวัฒน์ ทองคําพูน ปลัด ก.คมนาคม ระบุ การประกาศงดหรือชะลอการเดินทางของประชาชนเพราะต้องการให้ประชาชนอยู่บ้าน แต่
ประชาชนที่จะเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงนี้ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณ ะ 
จะต้องผ่านการคัดกรองตามระบบ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าก.คมนาคม มีมาตรการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคสถานท่ีและยานพาหนะ ตลอดจนเช็ค
สุขภาพของพนักงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด, มติชน 
   -นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เผยว่า จากประกาศให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นท่ีจังหวัด เว้นแต่มีความ
จําเป็น การรถไฟฯ จึงปรับแผนบริการเดินขบวนรถในเส้นทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.เป็นต้นไป  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ 77 kaoded 
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   -สสอ.กะเปอร์ และสสอ.สุขสําราญ จ.ระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. ร่วมกับผู้นําชุมชน ออกพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ที่เดินทางกลับมา
จากต่างจังหวัด จํานวน 13 ราย 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, มติชน 
   -ผู้ว่าฯ นราธิวาส สั่งการนายอําเภอ 13 อําเภอ เตรียมเพิ่มศูนย์กักกันตัว (Local quarantine) รองรับผู้ที่เดินทางกลับจาก จ.ภูเก็ต ล่าสุดรายงานตัว
แล้วกว่า 30 คน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ 
   -สสจ.ตรัง เตรียมความพร้อมรับมือชาวตรังที่เดินทางกลับจาก จ.ภูเก็ต โดยมีคนลงช่ือขอกลับ 1,963 คน  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สํานักข่าวไทย 
   -ผู้ว่าฯ นครราชสีมา สั่งกักตัว 14 วัน คนกลับจากพื้นที่เสี่ยง 10 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ยะลา สมุทรปราการ ชลบุรี ปัตตานี สงขลา เชียงใหม่ และ
ปทุมธานี ขณะที่ด่านคัดกรอง จ.กระบี่ มีประชาชนท่ีออกมาจาก จ.ภูเก็ต เดินทางผ่านจํานวนมาก ส่วนท่ีสงขลามีคนกลับจากภูเก็ตกว่า 1,000 คน ต้อง
กักตัว 14 วัน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง 
   -ผู้ว่าฯ พิจิตร เช่าโรงแรมมอนเทอเรย์ พาร์ค รีสอร์ท ให้เป็นท่ีกักกันตัว 14 วัน สําหรับผู้ทีเ่ดินทางมาจาก 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ 
นนทบุรี ปทุมธานี ยะลา สงขลา ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ และปัตตานี  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ 
   -จ.เลย เตรียมรับชาวเลยกลับจาก จ.ภูเก็ต 32 คน ใช้มาตรการตรวจเข้มข้นกว่าปกติ ต้องเอ็กซเรย์ปอดทุกคน 
4.คัดกรองผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, มตชิน, แนวหน้า, ไทยรัฐ 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า วันท่ี 3 พ.ค. จะมีคนไทยเดินทางกลับจากสเปน 45 ราย สิงคโปร์ 176 ราย รัสเซีย 70 ราย รวม 291 
ราย มาลงที่สนามบินสุวรรณภมูิ และวันท่ี 4 พ.ค. มาจากมัลดีฟส์ 125 ราย ฮ่องกง 165 ราย โดยตั้งแต่ 4 เม.ย.-2 พ.ค. เดินทางกลับมาแล้ว 3,981 ราย 
จาก 23 ประเทศ นอกจากนี้ จะมีคนไทยกลับจากต่างประเทศผ่านจุดผ่านแดนทางบก วันที่ 2 พ.ค. 590 ราย ได้แก่ เมียนมา 15 ราย มาเลเซีย 541 
ราย ลาว 10 ราย กัมพูชา 24 ราย ตั้งแต่ 18 เม.ย.-1 พ.ค. ผู้ที่เดินทางกลับมาทางบกอยู่ในสถานท่ีกักกันท่ีรัฐจัดให้ 6,183 ราย 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ข่าวสด, สยามรัฐ 
   -ผบ.ตร. กําชับ สตม.-ตร.ท่องเที่ยว-บช.ภ.1-บช.น. คัดกรองคนไทยกลับจากต่างประเทศ 1,400 คน วันที่ 1-6 พ.ค.นี้ ให้เป็นตามระบบควบคุมโรค 
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ขอใหป้ระชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด 
   -พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน COVID-19 ที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมการรับคนไทยเกือบ 300 คน ที่เดินทางกลับจากรัสเซีย สเปน และสิงคโปร์ในวันเดียวกัน โดยต้องผ่านระบบคัดกรองและเข้าพัก
ในสถานท่ีควบคุมโรคที่รัฐกําหนด 
5.ปัญหาการฆ่าตัวตาย 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซตผ์ู้จดัการ 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงปัญหาการฆ่าตัวตายที่เพิ่มสงูขึ้นจากผลกระทบสถานการณ์โควิด19 ว่า รัฐบาลและสธ.ได้นําชุดข้อมูลทัง้
จากสื่อและนักวิชาการมาหารือร่วมกันหลายครั้ง เพื่อหาแนวทางปูองกันและแก้ปัญหา โดยจากรายงานของกรมสุขภาพจิต พบว่าน่าเป็นห่วงจริง เพราะ
เป็นวิกฤตทั่วโลกท่ีส่งผลกระทบต่อด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีการพยากรณ์ทั่วโลกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะทําให้ผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายหรือทํา
ร้ายตัวเองเพิ่มสูงขึ้น กรมสุขภาพจิตจะพยายามเข้าไปดูแลร่วมกับการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ หากพบเห็นญาติ หรือบุคคลใกล้ชิดมีแนวโน้มฆ่าตัว
ตาย ให้แจ้งที่สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 
6.เปิดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์วันแรก 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า) 
   -โซเชียลมีเดียแชร์ภาพและคลิปที่ผู้บริโภคโดยตรงและร้านค้าปลีกจํานวนมาก รอซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ห้างค้าส่งแห่งหนึ่ง และแย่งชิงลัง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันอย่างชุลมุน โดยไม่สนใจหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พร้อมเรียกร้องให้ทางห้างจัดระเบียบการซื้อให้
มากกว่าน้ี 
   -นายประเทือง อยู่เกษม นายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสอบห้างสรรพสินค้าค้าส่ง และร้านค้าส่งสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่  
พร้อมให้คําแนะนําการปฏิบัติตนเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม การจัดระเบียบและระบบการบริการลูกค้าท่ีมารอซื้อสินค้าจํานวนมาก โดยลูกค้าต้องสวม
หน้ากากอนามัย มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้บริการ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์(ผู้จัดการ, สํานักข่าวไทย) 
   -นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า แม้รัฐบาลจะอนุญาตให้จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 
แต่ยังกําหนดให้ขายตามเวลาเดิม คือ 11.00-14.00 น. และ 17.00-22.00 น. (ตามประกาศเคอร์ฟิว) หากไม่ขายตามเวลาที่กําหนด จะมีความผิดฐาน
จําหน่ายสุราก่อนเวลา มีโทษปรับ 10,000 บาท ส่วนการโพสต์ในลักษณะจงใจโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อขาย มีโทษปรับ 500,000 บาท จําคุก 1 
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ปี 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, tnn, nationtv.) 
   -พิษณุโลก บุรีรัมย์ ปทุมธาน ีเพชรบุรี นครพนม ออกคําสั่งห้ามขายเหล้า-เบียร์ ต่ออีก 1 เดือน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เดลินิวส์ 
    -นายบุญถาวร ปัญญาสิทธ์ิ ทนายความ เปิดเผยว่า การที่ผู้ว่าฯ บางจังหวัดออกประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขัดต่อคําสั่งรัฐบาล ถือว่าเป็น
คําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ชอบธรรม หากประชาชนได้รับผลกระทบสามารถยื่นคําร้องต่อผู้ว่าฯ  ขอให้เพิกถอนคําสั่งดังกล่าว หากไม่เพิกถอน
สามารถฟูองศาลปกครอง และหากผู้ว่าฯ ยังเพิกเฉย ถือว่าปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมิชอบ  
7.ปัญหาการปฏิบัติงานของ อสม. 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, sanook, สํานักข่าวไทย 
   -เพจเฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้ V.Plus+ ได้โพสต์ข้อความว่า อสม.พิษณุโลกร้องเรียนว่าขาดการดูแลสนับสนุนอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองคนทั้ง
หมู่บ้าน โดยมีแต่เครื่องวัดอุณหภูมิ ส่วนชุดปูองกัน-เจลแอลกอฮอล์ กระดาษจด-น้ํามันรถ ต้องหาเอง  และยังโดนเบียดบังค่าแรงเกือบครึ่ง ขอให้ผู้ว่าฯ 
ตรวจสอบด่วน ล่าสุด อบจ.พิษณุโลก แจ้งว่าไม่ใช่ผู้เบิกจ่ายการดําเนินงานของอสม. 
   -กลุ่ม อสม.ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก เปิดเผยว่า อสม.จะออกตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 ตามหมู่บ้านทุกวัน ปภ.จังหวัดพิษณุโลกได้มอบ
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิให้ ต้องจดบันทึกข้อมูลในกระดาษที่หามาเอง แล้วว่าจ้างคนคีย์ข้อมูลอีกที ส่วนเรื่องค่าตอบแทน 240/วัน สุดท้ายเบิกจ่ายไม่ได้ 
ขอให้หน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงช้ีแจงด้วย ด้านตวัแทน อสม.ใน จ.พิษณุโลก ทีเ่ข้าร่วมประชุมกับสสจ.พิษณุโลก ระบุว่า เบี้ยเลี้ยงท่ีแจ้งว่าจะ
ได้รับ 240/วัน ไม่สามารถเบิกได้ แต่จะจ่ายเป็นค่าอาหารให้มื้อละ 50 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 100 บาท แต่มติ อสม.ไม่ขอรับ เนื่องจากอาจเป็นการสร้าง
หลักฐานเท็จ และที่ประชุมมีมติเสนอให้ผู้ว่าฯ พิษณุโลกพิจารณาดําเนินการต่อไป 
8.ขอให้เปิดสถานดูแลผู้สูงอายุ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซตม์ติชน 
    -นพ.ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย ส่งหนังสือถึงนายกฯ ขอให้ทบทวนคําสั่งปิดสถานดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากส่งผล
กระทบเป็นวงกว้าง ปัจจุบันมีผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงพํานักอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศ ประมาณ 22,400 ราย เป็นผู้สูงอายุติดเตียง 
13,624 ราย สถานดูแลผู้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมฯ 240 แห่ง มีผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงพํานักอยู่มากกว่า 5,600 ราย และที่ผ่านมาไม่พบการ
ติดเช้ือในสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย สมาคมฯ และผู้ประกอบการทั่วประเทศมีความพร้อมในการปูองกันการติดเช้ือ COVID-19 โดยมีการ
ประกาศมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยตลอด และการปูองกัน เฝูาระวังและปฏิบัติ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสมาชิกและญาติผู้สูงอายุ  
Fake news 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซตผ์ู้จัดการ 
   -ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ช้ีแจงกรณีมีข้อความชวนเช่ือฉีดวิตามินซี 10,000 มิลลิกรัม ช่วยปูองกันโควิด-19 ปูองกันการเจ็บปุวย และช่วยให้ร่างกายมี
ภูมิต้านทานท่ีดีได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุ เป็นการโฆษณาเกินจริง เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรืองานวิจัยที่ยืนยันว่าการฉีด
วิตามินซีสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ได้ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด 
   -นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับ นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเช้ือ
ในเด็กแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมควบคุมโรค อย. และแพทยสภา ซึ่งเห็นตรงกันว่าการให้บริการฉีดวัคซีน ฉีดวิตามิน หรือการให้โอโซน 
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหรือต้านโรคโควิด-19 ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือ งานวิจัยที่ยืนยันได้แน่ชัด ประชาชนจึงควรหลีกเลี่ยงการรับบริการ 
เพราะอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ และการที่สถานพยาบาลชักชวนให้ประชาชนรับบริการโดยอ้างว่าสามารถปูองกันโรคได้  ถือเป็นการ
โฆษณาเป็นเท็จโอ้อวดเกินจริง 
   ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า โทษของการโฆษณาเป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง หรือน่าจะก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 
10,000 บาทจนกว่าจะระงับการโฆษณา  
สถานการณ์อื่น ๆ ในประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ 
   -แรงงานกัมพูชาเดินทางมารวมตัวกันที่ตลาดโอท็อปช่องจอม จ.สุรินทร์ เพื่อขอกลับประเทศหลังรัฐบาลต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  โดยบางคนไม่สวม
หน้ากากอนามัยและไม่เว้นระยะห่าง โดยเจ้าหน้าที่ฝุายไทยได้ประสานความร่วมมือในการส่งตัวชาวกัมพูชากลับประเทศ กับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้า
เมือง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข จ.อุดรมีชัย ทําการคัดกรองประชาชนชาวกัมพูชาที่เดินทางจากประเทศไทย เพื่อกักตัวคน
ที่เดินทางเข้าไปในประเทศอีก 14 วัน  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, แนวหน้า 
   -นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรมช.แรงงาน เสนอรัฐบาลให้ตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19” ในทุกตําบล โดย
บูรณาการร่วมกันทั้ง อบต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน กรรมการชุมชน อสม. เพื่อทําหน้าที่ 4 ด้าน คือ  1.สํารวจรวบรวมข้อมูลประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อน 2.ตรวจคัดกรองและเฝูาระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 3.จัดตั้งคลังอาหาร หรือธนาคารอาหาร (Food bank) รับบริจาค
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อาหารและนําไปแจกจ่ายให้คนท่ีได้รับความเดือดร้อน และ 4.เป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซตโ์พสต์ทเูดย์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ 
    -วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ จ.พิษณุโลก เปิดให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ขอพรพระพุทธชินราช วันแรก แต่ให้ไหว้แค่ด้านหน้าวิหาร พร้อม
ทั้งคุมเข้มปูองกันการติดเชื้อโควิด-19 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ 
    -ผศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล หัวหน้าศูนย์ Food Innopolis @KMITL สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เผย 5 มาตรการ
ควบคุมสุขลักษณะร้านอาหารริมทางทั่วประเทศ 1.รักษาระยะห่างท้ังระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 2.ผู้ขายต้องหมั่นดูแลสุขลักษณะส่วนตัว โดยการหมั่นล้าง
มืออย่างถูกวิธี สวมหน้ากากอนามัย 3.รักษาความสะอาดของพื้นผิวสัมผัส 4.คนซื้อต้องใส่แมสก์ และล้างมือเสมอ 5.สังคมไร้เงินสด พร้อมแนะรัฐดึง
เทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบการ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 
    -นักวิจัยด้านชีวเคมี ม.นเรศวร ไม่แนะนําให้ซื้อชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 มาใช้เอง เสี่ยงเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งไม่ถูกวิธี อาจแปลผลผิดทําให้เช้ือ
กระจายเพิ่ม ระบุเทคนิค RT-PCR ตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก เหมาะสมที่สุด 
สถานการณ์ในต่างประเทศ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, 
sanook, thestandard, xinhuathai, newtv., mcot) ทีวีทุกช่อง 
   -องค์การอนามัยโลก เตือนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เนื่องจากการระบาดใหญ่ยังไม่
สิ้นสุด ขณะที่ หลายประเทศในยุโรปและบางพื้นที่ในอเมริกาเพิ่มการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ เพื่อลดความตึงเครียดของประชาชนและฟื้น
เศรษฐกิจ หลังมีสัญญาณว่าสถานการณ์การระบาดเริ่มซาลง แต่ผู้เช่ียวชาญเตือนว่า การระบาดในบางประเทศเพิ่งอยู่ในขั้นต้นเท่านั้นและสถานการณ์
จะเลวร้ายลง 
   -อิตาล ีจะอนุญาตให้ประชาชนออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะและเยี่ยมญาติได้ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. ส่วนร้านอาหารเปิดขายสําหรับการซื้อกลับบ้าน 
และห้างค้าส่งอ่ืนๆ ได้รับอนุญาตให้เปิดเช่นเดียวกัน 
   -ฮังการี อนุญาตให้ร้านค้า พิพิธภัณฑ์ ร้านอาหารกลางแจ้ง โรงแรม ชายหาด และโรงอาบน้ํา เริ่มเปิดดําเนินการอีกครั้งตั้งแต่วันจันทร์ ยกเว้นในกรุง
บูดาเปสต์ที่พบผู้ติดเช้ือราว 70% ของทั่วประเทศ 
   -เยอรมนี เดินหน้าผ่อนคลายกฎต่อในสัปดาห์นี้ โดยคาดว่าจะยอมให้เปิดโรงเรียนในบางพื้นที่ 
   -สเปน คลายมาตรการล็อกดาวน์ ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.เป็นต้นไป ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเมื่อใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะทุกประเภท 
    -รัสเซีย ติดโควิด-19 เพิ่มกว่า 1 หมื่นรายในวันเดียว ติดอันดับ 7 ประเทศท่ีพบการระบาดมากที่สุด 
    -จีน พบผู้ปุวยรายใหม่เพียง 2 ราย เป็นผู้ที่มาจากต่างประเทศ 1 ราย และติดเช้ือในประเทศ 1ราย เตรียมส่งทีมแพทย์ผู้เช่ียวชาญ 149 คน ช่วย
รับมือวิกฤตโควิด-19 ใน 16 ประเทศ 
   -ออสเตรเลีย รัฐวิกตอเรีย พบผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ในวันนี้ และรัฐนิวเซาธ์เวลส์พยายามแก้ปัญหาระบาดแบบกลุ่มก้อนที่
บ้านพักดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่ง ในขณะที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศเริ่มผ่อนปรนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้ว  
   -ฝร่ังเศส จะขยายระยะเวลาของภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขท่ัวประเทศ จนถึงวันท่ี 24 ก.ค. 
   -บราซิล ขุดหลุดศพขนาดใหญ่เพื่อรอฝังศพผู้เสียชีวิต  
   -อิหร่าน เตรียมผ่อนคลายล็อกดาวน์ เปิดมัสยิดบางส่วน ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 65 ราย 
   -สถานการณ์โลก ยอดผู้ปุวยสะสมอย่างน้อย 3,484,567 คน ผู้เสียชีวิต 244,787 ราย และรักษาหายแล้ว 1,124,282 ราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ปุวยสะสม
สูงสุด 1,160,774 ราย และมีผู้เสียชีวิตสูงสุด 67,444 ราย 
บทความ 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน คอลัมน์เดนิหน้าชน 
    -กล่าวถึงการเปิดร้านชาบู - สุกี้ โดย กลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ระบุว่าเปิดได้แต่ต้องนั่งห่างๆ หรือกินคนเดียว และต้อง
แยกหม้อ ด้านนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. อธิบายว่า หากประชาชนปูองกันตัวเอง ไม่นํามือมาสัมผัสปาก จมูก ก็ไม่ติดเช้ือ การกินอาหารในร้าน
สุกี้ 1 โต๊ะ และอยู่คนละฝั่งกัน แยกถ้วย ไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน โอกาสติดเช้ือน้อย ขณะที่ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป อธิบายว่า 
หากเป็นคนในครอบครัวที่รับประทานอาหารร่วมบ้านกันอยู่แล้ว การนั่งโต๊ะรับประทานอาหารนอกบ้านไม่ได้เสี่ยงมากกว่าเดิม แต่อาจจะเสี่ยงเพิ่มเติม 
คือ พนักงานท่ีเสิร์ฟ ผู้ที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆ จึงต้องจัดโต๊ะนั่งให้ห่างกัน พนักงานเสิร์ฟจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา แยกอุปกรณใ์นการรับประทาน 
ร้านต้องจัดให้มีการนั่งอย่างเหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก จัดเวลาให้เหลื่อมกัน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง           
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ คอลมัน์บุคคลในข่าว 
    -กล่าวว่า จ.ยะลา พบผู้ปุวยเขา้ข่ายติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอการยืนยันจาก สสจ. 23 ราย เป็นผลจากการตรวจคัดกรองในเชิงรุกใน อ.ยะหา หมู่บา้น
เดียวพบผูต้้องสงสัยติดเชื้อไวรัสถึง 16 ราย แสดงว่าท่ี ศบค. แถลงจาํนวนผู้ติดเชื้อลดลงเหลือเลขตัวเดยีวเป็นแค่ภาพลวงตา 
สื่อที่น าเสนอ : สยามรัฐ คอลัมนส์งัคมสยามรัฐ 
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    -กล่าวว่า จากนี้ไปคือการที่ประชาชนจะได้เรียนรู้วิถีปกติใหม่ หรือ New Normal ที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อปูองกันตัวเองจากการแพร่ระบาดโรคโค
วิด-19 และเมื่อเริ่มต้นผ่อนปรนให้กับกิจกรรมกิจการแล้ว อย่าลืมที่ศบค.ย้ําเตือนเรื่องการปูองกันตัวเอง เพราะหากอีก 14 วันมีผู้ติดเช้ือรายใหม่ขึ้นไป
หลักสิบหรือหลักร้อย จากท่ีเคยคลายล็อกก็จะต้องกลับไปเข้มงวดมากข้ึน 
โรคไข้เลือดออก 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน 
    -นพ.วชิระ บถพิบูลย์ นพ.สสจ.ชัยภูมิ เปิดเผยว่า เนื่องจากสภาวะอากาศแปรปรวน เกิดพายุฤดูร้อน ทําให้มีน้ําขัง ประกอบกับอากาศร้อนมาก 
ยุงลายฟักเป็นตัวอ่อนเร็วข้ึน ทําให้ไข้เลือดออกกลับมาระบาดเร็วขึ้น ปัจจุบันมีผู้ปุวยไข้เลือดออก 342 ราย กลุ่มที่ปุวยมากสุด คือ เด็กอายุ 10-16 ปี, 
อายุ 5-9 ปี และกลุ่มอายุอื่นๆ ตามลําดับ ยังไม่มีผู้เสียชีวิต อําเภอทีพ่บไข้เลือดออกมากท่ีสุด 3 อันดับ คือ อ.คอนสาร อ.ภักดีชุมพล และ อ.ซับใหญ่ ได้
ส่งทีมวิชาการ และ อสม.ลงพื้นท่ีปฏิบัติงานร่วมกับท้องถิ่น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปูองกัน ควบคุมและกําจัดลูกน้ํายุงลาย โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็ก 
อ้างอย.ซ้ือโฆษณา 
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ 
    -เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ตามที่มีบุคคลแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ของ อย. ทําหนังสือของบประมาณ
สนับสนุนการทําวารสารฉบับพิเศษ อย. Report รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ส่งไปยังผู้ประกอบการต่าง ๆ เพื่อขอให้ซื้อหน้าโฆษณา นั้น ยืนยันว่า 
อย.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่เคยอนุญาตให้ผู้ใดนําช่ือและตราสัญลักษณ์ อย.ไปกระทํา เรื่องดังกล่าว รวมทั้งไม่มีนโยบายให้หน่วยงานใด
จัดทําวารสารฉบับพิเศษ ดังนั้น อย่าหลงเช่ือการแอบอ้างดังกล่าว ขอให้สอบถามข้อเท็จจริงจาก อย. โดยตรง และหากพบการแอบอ้างเรี่ยไรเงิ น 
ขอให้แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556  
สาธารณสุขร้อยเอ็ด ช่วย อสม.บ้านไฟไหม้ 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ 
    -นพ.ปิติ ท้ังไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมช่วยเหลือให้กําลังใจ อสม.และชาวบ้านแจ้ง ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด รวม 5 
ราย ท่ีประสบอัคคีภัย เมื่อ 29 เม.ย. โดยมูลนิธิสาธารณสุขร้อยเอ็ดมอบเงิน 5,000 บาท สมาคม อสม.จ.ร้อยเอ็ด มอบเงิน 1,000 บาท และถุงยังชีพให้ 
นางบังอร จันทะประโยชน์ อสม. ที่บ้านไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง และมอบถุงยังชีพให้ นางสรรเสริญ พาละนันท นางบุญเลิศ นาแก นายบุญชู ดิษฐ์เจริญ 
และนางบุญเพ็ง พลพุทธา 
ร้องเรียนสายด่วน 1669 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ คอลมัน์เลขที ่1วิภาวด ี
    -ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสายด่วน 1669 ให้ข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 12 เม.ย. เวลา 22.30 น. พ่อของน้องคนหนึ่งมีอาการทรุดลง ได้โทร.สายด่วน 
1669 ศูนย์กู้ชีพปทุมธานี ขอให้จัดส่งรถเจ้าหน้าที่นําพ่อที่ปุวยหนักส่งรพ. แต่ศูนย์กู้ชีพปทุมธานีปฏิเสธและใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสม โดยระบุว่า เคส
ฉุกเฉินของ 1669 คือเคสที่ใกล้ตาย ซึ่งต่อมาได้ประสานงานตํารวจขอรถของหน่วยกู้ภัยเข้ามาช่วยนําส่งรพ.แทน 
รพ.ปฏิเสธการรักษาต่างด้าว 
สื่อที่น าเสนอ : ผู้จัดการออนไลน ์
    -เฟซบุ๊กเพจพิกัดข่าวชาวอุบล เผยแพร่ข้อมูลว่า เด็กหญิงวนิสา ปุวยดวงตาบวมปูด ยายเหมารถพาไปรพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี แต่ถูก
ปฏิเสธการรักษา เนื่องจากหลานเป็นต่างด้าว พ่อเป็นคนไทยแต่มีแม่เป็นคนลาว และต้องจ่ายค่าเอกซเรย์ก่อน 8,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นคน
ลาวต้องไปรักษาท่ีลาว ทําให้ต้องพาหลานกลับบ้าน ด้าน นายบญุสาน บุดดาพันธ์ พ่อเด็ก ระบุ ภรรยาเป็นคนลาว ถือบัตรประจําตัวสีชมพู มีบุตร 2 คน 
คือเด็กหญิงวนิสา อายุ 4 ขวบ และเด็กหญิงอายุ 3 เดือน ช่วงที่มีเด็กหญิงวนิสา เดินทางไปทํางานท่ี จ.สมุทรปราการ หลังคลอดพามาให้ยายเลี้ยงจนถึง
ปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้แจ้งเกิด ทําให้ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน ส่วนคนเล็กแจ้งเกิดที่ อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี    

 


