
 
 
 

 

ประเด็นข่าว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน, ข่าวสด,เดลินิวส์ ,ไทยรัฐ,กรมประชาสัมพันธ ์,msn 
    -เว็บไซต์ http://www.royaloffice.th เผยแพร่พระราชกรณียกิจพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชน ในความรับผิดชอบของ
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ทอดพระเนตรการสาธิตท าเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวิทยากรกระบวนการหลักสตูร Cloning โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเย็บหน้ากากผ้า
ส าหรับเป็นตัวอย่างให้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์น าไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรที่ได้รับความ
เดือดร้อน 
   -พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ น าตู้อะคริลิคตรวจโรค 50 ตู้ มอบให้กับรพ.ในพื้นที ่จ.พิจิตร 
   -ส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ประสานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตหุ่นยนต์ปิ่นโต CU-RoboCovid_Pinto และกระจก-ระบบสื่อสารทางไกล 
Telepresence Cu-RoboCovid_Telepresence ซึ่งเป็นนวัตกรรมช่วยลดความเสี่ยง ลดจ านวนอุปกรณ์การแพทย์ใช้แล้วทิ้ง เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของเจ้าหน้าท่ี รวมถึงลดการแพร่ระบาดของเชื้อในคนไข้และเจ้าหน้าที่ ส่งมอบให้กับรพ.พะเยา 
มาตรการของ สธ.  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน,เดลินิวส์ , ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.รายวัน,ไทยโพสต์, คมชัดลึก, สวท.,ส านักข่าวไทย, ไอเอ็น
เอ็น, acnews, prachachat, mcot, thestandard, thansetthakij) ทีวีทุกช่อง 
   -นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า มาตรการผ่อนปรนที่รัฐบาลประกาศจะมีรายละเอียดคู่มือในการด าเนินการ ซึ่งควรกลับมาทบทวน
หลักการปูองกัน ถ้าใส่หน้ากากให้กระชับใบหน้า ทั้งคนท่ีมีเช้ือและไม่มีเชื้อ และเว้นระยะห่าง โอกาสแพร่เช้ือก็จะเกือบเป็นศูนย์ ส่วนสารคัดหลั่งอาจติด
ไปกับมือของคนที่มีเช้ือไปจับสิ่งของต่างๆ เมื่อมือไปสัมผัสกับปาก จมูก ก็อาจติดเช้ือได้ จึงขอให้ ท าความสะอาดฆ่าเช้ือสิ่งของ และล้างมือบ่อยๆ 
ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวประมาณ 3 ล้านรายที่ขึ้นทะเบียน และยังมีอีกส่วนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน การสุ่มตรวจหาเช้ือกลุ่มนี้แบบ RT-PCR มี
ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 บาทต่อราย หากตรวจ 100 ราย พบผู้ปุวยเพียง 1 ราย จะเสียเงิน 2 แสนกว่าบาท แต่มีเทคนิคการตรวจที่คุ้มค่า คือการ
ตรวจแบบรวมตัวอย่าง (Pooled sample) โดยน าตัวอย่างแบ่งเป็นกลุ่มละ 10 ราย 10 กลุ่ม น าตัวอย่างของทุกคนในกลุ่มแยกเป็นแต่ละกลุ่มมารวมกัน 
เมื่อตรวจพบกลุ่มที่มีคนติดเช้ือ จะน ากลุ่มนั้นมาตรวจทีละคน เท่ากับตรวจเพิ่มอีก 10 ครั้งก็จะพบผู้ปุวย แต่ใช้ทรัพยากรน้อยกว่า 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน ,เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สวท., ส านักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น,) ทีวีทุกช่อง 
    -นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ผู้ปุวยรายใหม่ 1 รายที่ติดเช้ือจากตลาดในกทม. เกิดเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้วจากการไม่ได้
ปูองกันตัวเองในการไปในสถานท่ีชุมชน จึงต้องให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย 100% เว้นระยะห่างทางสังคม การติดเช้ือที่ตลาดขณะนี้มีความเสี่ยง
ต่ าเนื่องจากความเสี่ยงของชุมชนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ควบคุมได้ดี จ านวนผู้ปุวยลดลงต่อเนื่อง ส่วนในวันหยุดยาวขอให้ผู้ที่
เดินทางปฏิบัติตามมาตรการปูองกันอย่างเข้มงวด คือ สวมหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ ไม่รวมกลุ่ม เว้นระยะห่าง กินร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว แยก
ห้องพัก เมื่อไปถึงบ้าน ไม่กอดหรือใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจ าตัว ส่วนผู้ที่ไม่ได้เดินทางขอให้อยู่บ้าน เพ่ือลดการแพร่กระจายเช้ือ   
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน,เดลินิวส์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, isranews, thebangkokinsight) 
    -นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต มอบหมายให้ นพ.ณัฐกร จ าปาทอง ผอ.รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และผอ.ศูนย์ปูองกันการฆ่า
ตัวตายระดับชาติ แถลงข่าวเพื่อสื่อสารถึงสถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายในขณะนี้ และการเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการสาธารณสุขต่อการ
รับมือกับสถานการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึ้น พร้อมเสนอแนะวิธีการดูแลช่วยเหลือตนเองหากพบว่าก าลังอยู่ในความเสี่ยงต่อการท าร้ายตัวเอง ระบุการฆ่าตัว
ตายมีเหตุปัจจัยซับซ้อน ได้เร่งศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายก่อนช้ีแจงอีก 2 สัปดาห์นี้ พร้อมท าแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส ส าหรับ
ประชาชนท่ีก าลังทุกข์ใจ โทรปรึกษาที่สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 หรือแอพพลิเคชั่นไลน์ "KhuKun" และแอพพลิเคชั่น "SABAUAI"    
สื่อที่น าเสนอ : mcot 
   -เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต แนะน าหลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโรคโควิด 19 แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คนท่ีสงสัยว่า ติดเช้ือ ต้องกักตัวอยู่ในบ้าน 
14 วัน กลุ่มที่ 2 ผู้ปุวยติดเช้ือไวรัสโควิด 19 อาการไม่รุนแรง ที่กักตัวเอง 14 วัน กลุ่มที่ 3 ผู้ปุวยติดเช้ือไวรัสโควิด 19 อาการรุนแรง และกลุ่มที่ 
4 ผู้ปุวยติดเช้ือไวรัสโควิด 19 อาการุรนแรงมาก ที่รักษาตัวในห้องไอซียู เมื่อพ้นจากอาการรุนแรงยังต้องฟื้นฟูในรพ. รวมถึงผู้ที่อยู่บ้านเนื่องจาก
มาตรการควบคุมโรค โดยเป็นรูปแบบของการฝึกฝนด้วยตนเองเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ที่ต้องแยกตัวไม่ให้เช้ือไปติดผู้อื่น ซึ่งเป็นกิจกรรมประจ าวัน 
วันละ 30 นาที สามารถท าได้ตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละคน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา, ไทยโพสต์, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ส านักข่าวไทย, businesstoday) ทีวีช่อง 5,9,NBT 
   -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนเสริมสวยชลาชล อาคารบิสทาวน์ ลาดพร้าว ให้ค าแนะน าแนวทางการปูองกันเช้ือ
โควิด 19 รับมาตรการผ่อนปรนเปิดบริการ 3 พ.ค. 2563 ยึดแนวปฏิบัติ 4 ข้อ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่พนักงานทุกคน ให้พนักงานทุกคนสวมเสื้อ
คลุม ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และสวม Face shield ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ล้างมือบ่อยๆ ก่อนและหลังให้บริการลูกค้า ห้ามให้บริการอื่นๆ 
ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับใบหน้าของลูกค้า  

ประจ าวันที ่
2 พฤษภาคม 2563 
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สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ส านักข่าวไทย, newtv , mcot) 
   -ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รอง ผอ.อภ. กล่าวว่า ในเดือน พ.ค. จะมีการส่งมอบยาฟาวิพิราเวียร์เพื่อมาส ารองเพิ่มเติมรวม 303,860 เม็ด โดยมาจาก
ประเทศญี่ปุุน 103,860 เม็ด เลื่อนมาจากการส่งมอบปลายเดือน เม.ย. และจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 200,000 เม็ด ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยมียาใช้
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, matichonweekly)  
   -นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนปูองกันโรคโควิด 19 ว่า ท าร่างเสนอรมว.สธ.รับทราบแล้ว เหลือ
ลงรายละเอียดให้ชัดเจนภายใน 3 เดือน โดยมี 3 ข้อ คือ 1.ท าอย่างไรให้ประเทศไทยได้รับวัคซีนเร็วใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆ 2.ร่วมมือวิจัย รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิตในประเทศ และ 3.การวิจัยพัฒนาวัคซีนภายในประเทศเอง ส าหรับความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนในประเทศไทย ขณะนี้อยู่
ระหว่างรอผลการทดลองในสัตว์ทดลอง ของคณะแพทยศาสตร์  จุฬาฯ และไบโอเนท-เอเชีย คาดว่ากลางเดือน พ.ค. จะเห็นความคืบหน้า ส่วนเรื่อง
โรงงานวัคซีน รมว.สธ.มีนโยบายชัดเจนในการตั้งโรงงานผลิตวัคซีนให้เป็นรูปธรรมโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ เพื่อรองรับการเกิดโรคอุบั ติใหม่อื่นๆ 
ด้วย 
สื่อที่น าเสนอ : innnews 
  -สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี สอนผู้ปุวยท่ีเข้ารับการบ าบัดรักษาในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ ท าหน้ากากผ้าจากผ้า
มัสลินไว้ใช้เอง นอกจากนี้ ยังท ามอบให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป โดยจัดการสอนทุกวันศุกร์ เวลา 9.00 -12.00 น. ณ บริเวณช้ัน 1 ตึก
อ านวยการ 
สื่อที่น าเสนอ : isranews 
    -สวรส. ร่วมกับ สถาบันโรคทรวงอก และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) พัฒนางานวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาแบบจ าลองปอดโดยแบบจ าลองการเลี้ยงเซลล์สามมิติ เพื่อการทดสอบยาในการรักษาโรคโควิด-19”  เพื่อพัฒนาต้นแบบทดสอบยาที่ใช้ในการ
รักษาโรคโควิด 19 และรูปแบบการรักษาอาการปอดอักเสบท่ีเกิดจากการติดเชื้อโควิด 19 ตลอดจนเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะน ายาหรือสารที่ยับยั้งการติดเช้ือ
ที่ปอด มาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ปุวยโควิด 19 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์  
   -ผวจ.ชุมพร พร้อมคณะแพทย์และพยาบาล รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมกันเปิดใช้ห้องปฏิบัติการตรวจไวรัส เพื่อตรวจหาเช้ือจากผู้ปุวย สามา รถ
ทราบผลได้รวดเร็วแม่นย า ภายใน 4 ชม. 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ 
   -ผอ.รพ.หนองคาย พร้อมคณะแพทย์ ร่วมมอบก าลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ของรพ.หนองคาย 8 คน ที่เข้ารับการกักตัว ณ โรงแรมอัศวรรณ 
ขอให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัย มีความสุขในครอบครัว การปฏิบัติงาน การด ารงตนในสังคมและมีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานต่อไป 
    -ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ น าทีมส่งผู้ปุวยโควิด 19 คนสุดท้ายรักษาหายกลับบ้าน 
    -นพ.สสจ.ยะลา สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เป็นราษฎรบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน หมู่ 9 ต.บันนังสตา อ.
บันนังสตา 103 คน เมื่อวันที่ 7 เม.ย. หลังพบผู้ปุวยในหมู่บ้าน 9 คน พบผู้ปุวยรายใหม่เพิ่ม 5 คน เป็นหญิงอายุระหว่าง 22-54 ปี มีประวัติสัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้ปุวยก่อนหน้า รวมผู้ปุวยสะสม 126 คน รักษาหาย 97 คน อยู่ระหว่างรักษา 27 คน 
    -นพ.ทินกร บินหะยีอารง ผอ.รพร.ยะหา น าเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจคัดกรองราษฎรบ้านบูเก๊ะ หมู่ 2 ต.บาโงยซิแน เพิ่มอีก 75 คน 
หลังจากพ้ืนท่ีดังกล่าวพบผู้ปุวย 4 คน  
มาตรการของ ศบค. และ หน่วยงานอื่นๆ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, สยามกีฬา, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน, ผจก.
รายวัน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, tnnthailand, thebangkokinsight, businesstoday, 
isranews, thestandard, workpointnews, prachachat, innnews, springnews, sanook ,kapook, js100) ทีวีthaipbs 
   -ราชกิจจานุเบกษา ประกาศก าหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพิ่มเติม ห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักร 22.00-04.00 น.   งดหรือชะลอการ
เดินทางข้ามเขตพื้นท่ีจังหวัด เว้นแต่มีความจ าเป็น ต้องแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าท่ี มีผลตั้งแต่ 3 พ.ค. เป็นต้นไป 
   -ราชกิจจานุเบกษา ประกาศค าสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศบค.  ท าหน้าที่ให้ความเห็นทาง
วิชาการ เสนอแนะแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จากสถานการณ์โรค COVID- 19 โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.จรัส 
สุวรรณเวลา ประธาน ศ.กิตติคุณ นพ.นิธิ มหานนท์ ศ.วุฒิสาร ตันไชย รศ.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่น
หนา นายบัณฑิต นิจถาวร นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายวีระ ธีระภัทรานนท์ นายสมชัย จิตสุชน เป็นกรรมการ เลขาธิการสภาพัฒน์ฯ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ รองเลขาธิการสภาพัฒน์ฯ ที่เลขาธิการสภาพัฒน์ฯ มอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
  -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,960 ราย ใน 68 จังหวัด ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิต
สะสม 54 ราย หายปุวยกลับบ้านได้เพิ่ม 32 ราย รวมหายปุวยสะสม 2,719 ราย และรักษาตัวอยู่ในรพ. 187 ราย ส าหรับเที่ยวบินน าคนไทยตกค้าง
กลับไทย วันที่ 1 พ.ค. จะมีจากสิงคโปร์ 165 ราย เเละเนปาล 38 ราย เเละวันที่ 2 พ.ค. จากคาซัคสถาน 55 ราย เนเธอร์เเลนด์ 35 ราย เเละสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ 130 ราย สรุปตั้งเเต่ 4-30 เม.ย. 2563 รับคนไทยกลับมาเเล้ว 3,381 คน จาก 23 ประเทศ ส่วนสถานกักกันที่รัฐจัดให้ มีผู้กักตัวสะสม 
4,218 ราย เพิ่มขึ้น 189 ราย รวม 2,775 ราย เเละกลับบ้านเเล้ว 1,443 คน ขณะที่ผู้ผ่านเเดนทางบกจากเมียนมา 34 ราย มาเลเซีย 371 ราย ลาว 10 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0008.PDF
https://covid-19.kapook.com/
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ประเด็นข่าว 

ราย กัมพูชา 24 ราย ภายใน 1-2 วันนี้ ศบค.จะประกาศมาตรฐานกลางเพื่อเป็นหลักปฏิบัติส าหรับ 6 กิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิด
บริการได้วันท่ี 3 พ.ค. ส าหรับการควบคุมโรคที่ดีคือต้องปูองกันการเคลื่อนย้ายของคน ดังนั้น ขอความร่วมมือประชาชน หากไม่จ าเป็นให้งดเดินทาง แต่
หากเดินทางแล้วขอให้ปูองกันตนเอง และควรอยู่แต่ที่บ้าน ไม่ควรรวมตัวสังสรรค์ 
   -ส าหรับประเด็นการฆ่าตัวตายของประชาชน ในฐานะจิตแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อญาติผู้ปุวย เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ อยากให้คนไทยเห็นใจคน
กลุ่มนี้และให้ก าลังใจ ในฐานะโฆษก ศบค. จะรับฟังทุกเรื่องในการเยียวยาและแก้ไข และจะหาวิถีทางในการช่วยเหลือเยียวยาอย่างที่สุด โดยจะมีทีมใน
การช่วยเหลือเข้าไปพูดคุยกับญาติที่งานศพ เพื่อเป็นหนทางในการช่วยเหลือเยียวยา ส่วนแนวทางเยียวยาจะรายงานให้ทราบต่อไป 
   -นายนเรนทร โมที นายกฯ สาธารณรัฐอินเดีย ช่ืนชมรัฐบาลไทยที่สามารถควบคุมผู้รับเช้ือได้ในระดับที่ส่งผลดีต่อแนวโน้มจ านวนผู้ติดเช้ือ ขอความ
ร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแก้ไขปัญหา และขอบคุณที่ดูแลคนอินเดียที่ติดค้างในไทย 
   -พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดเผยว่า ประเด็นการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากร้านได้ แต่ไม่สามารถนั่งดื่มในร้าน 
คาดว่าในวันที่ 2 พ.ค.นี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้ง ส่วน ก.มหาดไทยจะประสานไปยังผู้ว่าฯ เพื่อท าความเข้าใจมาตรการดังกล่าว โดย
เป็นไปได้ที่จะเริ่มจ าหน่ายในวันท่ี 3 พ.ค.นี ้
   -ผู้ว่าฯ สระแก้ว ยืนยันห้ามขายเหล้าต่อเนื่องถึง 31 พ.ค. 2563 สั่งการด่วนให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ท้องถิ่น พิจารณาอนุมัติวันลาหยุดยาว ให้อยู่
บ้านและงดออกนอกจังหวัด หากราชการเกิดความเสียหาย หัวหน้าส่วนต้องรับผิดชอบด้วย 
สื่อที่น าเสนอ : ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, nationtv, thebangkokinsight 
    -กรมท่าอากาศยาน พร้อมให้บริการผู้โดยสารเที่ยวบินในประเทศ 4 สายการบิน ได้แก่ นกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ และไทยเวียตเจ็ท ณ 
ท่าอากาศยาน 14 แห่ง ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ด้วยมาตรการคุมเข้ม ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2563 โดยในการเปิดบริการเส้นทางบินในประเทศวันแรก ท่าอากาศ
ยานดอนเมืองเพิ่มจุดคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาในอาคารผู้โดยสารบริเวณประตู 10 และ 14 มีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายและปูายประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสาร
ดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ัน AOT AIRPORTS เพื่อติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดและจะรับการแจ้งเตือนหากพบมีผู้ติดเช้ือเดินทางเที่ยวบินเดียวกับ
ผู้โดยสาร 
สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ, สยามกีฬา, 77 kaoded 
   -กรมท่าอากาศยาน แจ้งเตือนผู้โดยสารตรวจสอบประกาศการบินของแต่ละจังหวัดก่อนการเดินทางทุกครั้ง ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไร หรือจังหวัดใด
ต้องถูกกักตัว 
   -กลุ่มคนไทยในสิงคโปร์ 165 คน เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าท่ีด่านควบคุมโรคตรวจพบผู้โดยสารมี
ไข้ 3 ราย น าส่งรพ.ในจ.สมุทรปราการ ส่วนผู้โดยสารอีก 162 คน ถูกแยกกักตัวตามโรงแรมต่างๆ ได้แก่ โรงแรมรัตนโกสินทร์ 6 คน โรงแรม ฌ เฌอ จ.
สมุทรปราการ 153 คน โรงแรมเมอเวนพิค ถ.วิทยุ 2 คน โรงแรมคิวว์ สุขุมวิท 79 จ านวน 1 คน ส่วนคนไทยตกค้างในเนปาล 37 คน เป็นพระสงฆ์ 17 
รูป เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลออนแอร์เช่าเหมาล าโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ เนปาล หลังผ่าน
กระบวนการคัดกรอง ท าประวัติการเดินทางจากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคแล้ว ถูกน าไปเข้ากักตัวท่ีโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ 
   -ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีคนไทยตกค้างจากกัมพูชา เดินทางกลับมาอีก 37 คน  
สื่อที่น าเสนอ : แนวหน้า 
    -สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จัดโครงการ “ช่อง 8 ร่วมใจช่วยทีมแพทย์สู้ภัยโควิด-19” เพื่อเป็นสื่อกลางรวบรวมเงินบริจาคจากทั่วประเทศ น าไปจัดซื้อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นส่งให้กับ 6 รพ.ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ รพ.ยะลา, รพ.บันนังสตา, รพ.ปัตตานี, รพ.ยะรัง, รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ และ
รพ.รือเสาะ 
ประเด็นผลกระทบ 
1.คัดกรองเข้มผู้ท่ีเดินทางจาก จ.ภูเก็ต 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ, เว็บไซต์(บ้านเมือง, มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, nationtv) 
  -จ.ภูเก็ต เปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ กับอปท. เทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน หรือลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อออกนอก
จังหวัดกลับภูมิล าเนา โดยก่อนออกจากภูเก็ตต้องกรอกเอกสารที่ด่านตรวจ พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน และรับสติ๊กเกอร์เพื่อให้ทราบว่า
รถยนต์แต่ละคันเดินทางไปสู่จังหวัดใด มีผู้ลงทะเบียน 40,000 คนเศษ เจ้าหน้าท่ีเริ่มอนุญาตให้เดินทางออกจากด่านตรวจภูเก็ต บ้านท่าฉัตรไชย ตั้งแต่ 
1 พ.ค. วันละ 5,000 คน แบ่งเป็นรอบเช้า 2,500 คน และรอบบ่าย 2,500 คน นอกจากน้ี ยังแจ้งปลายทางที่ประชาชนจะเดินทางกลับ เพื่อง่ายต่อการ
ตรวจสอบ และต้องไม่เดินทางกลับเข้ามาอีกจนกว่าภูเก็ตจะประกาศเปิดช่องทางเข้า-ออกตามปกติ 
    -คกก.โรคติดต่อ จ.ภูเก็ต รายงานผู้ปุวยสะสม 217 คน ไม่พบผู้ปุวยรายใหม่ รักษาหายแล้ว 177 คน อยู่ระหว่างรักษา 38 คน เสียชีวิต 2 คน 
    -ผวจ.กระบี่ หารือปลัด ก.มหาดไทยและก าลังสั่งหยุดการเดินทางออกจากภูเก็ต โดยผวจ.กระบี่ มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอ าเภอทุกอ าเภอ ห้าม
บุคคลภายนอกท่ีเดินทางมาจาก จ.ภูเก็ต และกรุงเทพฯ ที่ยังไม่ผ่านการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 จากพ้ืนที่ต้นทาง เข้าจ.กระบี่ แต่หากจ าเป็นต้องเข้า
พื้นที่กระบี่ต้องกักตัวในสถานท่ีที่ก าหนด โดยประชาชนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และจะใช้เจ้าหน้าที่ฝุายปกครองร่วมกับ อสม.แต่ละพื้นที่เฝูาระวัง
กลุ่มคนเข้ามาใหม่ การปล่อยให้คนออกจากเกาะภูเก็ต ในขณะที่ส่วนกลางสั่งให้จังหวัดต่างๆ คงมาตรการแบบเข้ม ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารการ
จัดการ การควบคุมการระบาด และมาตรการปูองกันโควิด-19 เป็นพฤติการณ์ขาดความรับผิดชอบ และสร้างความเดือดร้อนให้จังหวัดอื่นเกินสมควร 
โดยจ.กระบี่มีประชาชนเดินทางกลับจากภูเก็ตเข้ามาถึง 1,472 คน 



                                         4 

ประเด็นข่าว 

   -ผวจ.สุราษฎร์ธานี สั่งการนายอ าเภอทุกอ าเภอ และอปท.ทุกแห่ง ตรวจสอบชาวสุราษฎร์ธานีที่จะเดินทางมาจาก จ.ภูเก็ต ซึ่งมี 1,143 คน ให้ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบคัดกรอง แจ้งให้ส่วนทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด กักกันตัว 14 วัน พร้อมบันทึกในระบบรายงาน
ติดตามข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน (Thai QM) ส าหรับอ าเภอให้แจ้งเทศบาลต าบล และอบต.ในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่จะเดินทางผ่าน          
จ.สุราษฎร์ธานี ไปยังจังหวัดอื่นอีกจ านวนมาก จึงต้องสั่งคัดกรองอย่างเข้มงวด เนื่องจากในพ้ืนท่ีไม่มีผู้ปุวยรายใหม่มาแล้ว 21 วัน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน  
   -ผวจ.อุตรดิตถ์ ก าชับ จนท. เตรียมรับบุคคลเดินทางจากภูเก็ต 73 ราย โดยให้เตรียมพร้อมตรวจสอบ คัดกรอง และให้กักกันตัวตามมาตรการทาง
สาธารณสุข และรายงานติดตามข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน และขอให้แจ้งเทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล ในพื้นที่ด าเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปอย่างเคร่งครัด 
2. กิจการเสี่ยงติดเชื้อ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ 
   -ผู้ประกอบการหลายแห่งท่ีมีลูกค้าประจ า ระบุว่า หลังจากผ่อนคลายมาตรการ มีลูกค้าจองคิวเต็มต่อเนื่องหลายวัน บางร้านคิวยาวไปท้ังสัปดาห์  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน 
    -นายกสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ร้านส่วนใหญ่เตรียมพร้อมเปิดวันที่ 3 พ.ค. โดยเตรียมเฟซชิลด์ สบู่ล้างมือ แอลกอฮอล์ 
และเจลแอลกอฮอล์แลว้ ปัญหาคือช่วงนี้แอลกอฮอล์หรือน้ ายาฆ่าเช้ือค่อนข้างหายาก แต่ร้านท าผมบางร้าน โดยเฉพาะร้านในห้างหรือร้านท่ีมีขนาดใหญ ่
จะรอเปิดในช่วงที่อนุญาตให้ท าสี ดัด ยืด เพราะจะคุ้มมากกว่า 
3.ยา Remdesivir 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์sanook  
  -ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา ฯ โพสต์ข้อความ
เกี่ยวกับยา Remdesivir ว่า เป็นยาใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านการขึ้นทะเบียน เคยมีการใช้รักษาโรคปอดบวมตะวันออกกลาง เป็นของบริษัทยักษ์ใหญ่ของ
สหรัฐฯ ได้มีการศึกษารักษาโควิด 19 ครั้งแรกในประเทศจีน แต่การศึกษายังไม่สมบูรณ์เพราะผู้ปุวยน้อยลง และผลการรักษาแบบเปรียบเทียบกับยา
หลอก 237 คน ในผู้ปุวยที่มีอาการหนัก พบว่าไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญ แต่ผลการศึกษาใหม่ที่ท าในหลายประเทศ โดยมีผู้วิจัยหลักอยู่ใน
สหรัฐฯ เปรียบเทียบการให้ยา Remdesivir กับยาหลอก ในผู้ที่ติดเช้ือโควิด 19 และมีอาการหนัก 1,063 คน พบว่าผู้ปุวยหายเร็วขึ้น และลดอัตราการ
ตายจาก 11.6 % เหลือ 8% ผู้ปุวยที่หายสามารถกลับบ้านได้เร็วกว่า ซึ่งต้องรอขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีใช้ในประเทศไทย 
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ 
  -นายแอนโธนี เฟาซี ผอ.สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ยาเรมดีซิเวียร์ จะได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ในเร็ วๆ นี้ 
เบื้องต้น บริษัท กิเลียด ไซเอินส์ ในสหรัฐฯ จะบริจาคยาให้น าไปใช้รักษาผู้ปุวยอย่างน้อย 140,000 คน และจะเร่งการผลิตให้เพียงพอส าหรับผู้ปุวย 
500,000 คน ในเดือน ต.ค. และ 1 ล้านคน ในเดือน ธ.ค. เช่ือว่ายาจะช่วยลดภาระของรพ.ต่างๆ ในสหรัฐฯ 
4.วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  
สื่อที่น าเสนอ : มติชน, เว็บไซตs์anook  
   -เพจเฟซบุ๊ก Australia in Thailand ซึ่งเป็นเพจสถานทูตออสเตรเลียประจ าประเทศไทย แชร์โพสต์จากเพจเฟซบุ๊ก Scott Morrison นายกรัฐมนตรี
ออสเตรเลีย เกี่ยวกับความส าเร็จของการผลิตวัคซีนเพื่อปูองกันโรคโควิด 19 ทั้งนี้ ระบุว่า ออสเตรเลียอาจสามารถผลิตวัคซีนปูองกันโรคโควิด19 พร้อม
ใช้ได้ภายในเดือนก.ย.ปีนี้ 
5.ร้านปิ้งย่างข้องใจกินคนละเตา 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน 
   -นางสุธิดา บุตรเลี่ยม เจ้าของร้านลองเล บุฟเฟุต์ ซีฟููด ซอยรัชดา 32 กล่าวว่า ท่ี ศบค.ผ่อนปรนร้านอาหารปิ้งย่าง ชาบู ให้น่ังโต๊ะละคน คนละเตานั้น 
เป็นไปไม่ได้เพราะร้านคิดราคาเป็นเตา ไม่ได้คิดเป็นรายหัว และร้านปิ้งย่างมักมาเป็นครอบครัวหรือเพื่อนฝูง ดังนั้น หากยังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งเปิด รอให้
คนติดเชื้อน้อยจนเราไม่ระแวงกันแล้วค่อยกลับมาเปิดก็ยังได้ 
สถานการณ์ในต่างประเทศ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (JS100, ผจก.รายวัน, 
กรมประชาสัมพันธ์, ส านักข่าวอิสรา) 
   -เกาหลีใต้ ไม่พบผู้ติดเช้ือรายใหม่จากการแพร่เช้ือในประเทศ 
  -สิงคโปร์ ผู้ติดเช้ือสะสม 16,169 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ 24 ช่ัวโมง 528 ราย ในจ านวนนี้เป็นชาวสิงคโปร์หรือผู้มีถิ่นพ านักถาวรเพียง 6 ราย ที่
เหลือเป็นแรงงานข้ามชาติที่พักอาศัยรวมกันในหอพักแรงงาน 
  -อินโดนีเซีย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 347 ราย ยอดสะสม 10,118 ราย และมีเสียชีวิตรวม 792 ราย มากที่สุดในอาเซียน 
   -ฟิลิปปินส์ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 276 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 10 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 8,488 ราย เสียชีวิต 568 ราย  
   -มาเลเซีย เตรียมอนุญาตให้ภาคธุรกิจส่วนใหญ่เปิดท าการได้ตามปกติในวันที่ 4 พ.ค. มีผู้ติดเช้ือรายใหม่ 57 ราย ยอดสะสม 6,002 ราย และมี
ผู้เสียชีวิตรวม 102 ราย 
   -ออสเตรเลีย ผู้น าออสเตรเลียชื่นชมระบบสาธารณสุขคุมโรคโควิด 19 ส าเร็จ เปิดเมืองเร็วขึ้น ด้านทางการท้องถิ่นเขตออสเตรเลีย แคพิทอล เทร์ริ
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ทอรี แถลงความส าเร็จก าจัดไวรัสโควิด ได้เป็นแห่งแรกในประเทศ  
   -นิวซีแลนด์ หลังจากนายกรัฐมนตรีประกาศมีชัยชนะเหนือโรคโควิด 19 ภายหลังอัตราการติดเช้ือในระดับชุมชนลดลงจนเหลือเพียงร้อยละ 0.4 
ยังคงพบผู้ปุวยใหม่ในวันท่ี 30 เม.ย. เพิ่มขึ้นอีก 2 ราย ผู้ปุวยสะสม 1,476 ราย เสียชีวิต 19 ราย รักษาหาย 1,241 ราย 
   -จีน จนท.ท้องถิ่นกรุงปักกิ่ง ประกาศว่าปักกิ่งจะลดระดับมาตรการรับมือภาวะฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากระดับสูงสุดลงมาเป็น
ระดับ 2 ตั้งแต่วันท่ี 30 เม.ย. เป็นต้นไป 
    -ฝร่ังเศส รมว.สาธารณสุข น าเสนอแผนที่ก าหนดพื้นท่ีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 1.แผนที่การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 2. แผนที่อัตราการรักษา
ผู้ปุวยอาการหนักท่ีรพ. 3.แผนที่ประมวลข้อมูลข้อ 1-2 
    -รัสเซีย นายมิคาอิล มิชูสทิน นายกฯ รัสเซีย ติดโควิด 19 หลังเข้ารับการตรวจในรพ. และแจ้งเรื่องต่อนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซียผ่าน
ระบบวิดีโอคอล หลังจากนั้นจะแยกไปกักบริเวณตนเองต่อไป 
    -สหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุ มีหลักฐานเชื่อมโยงได้ว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มาจากห้องปฏิบัติการในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน แต่ยัง
ไม่สามารถเปิดเผยหลักฐานดังกล่าวได้ 
    -ส านักข่าวรอยเตอร์และเอเอฟพี รายงานผู้เสียชีวิตทั่วโลก 233,829 ราย ผู้ติดเช้ือ 3,304,140 ราย โดยสหรัฐฯ เสียชีวิตมากที่สุด 63,856 ราย 
อิตาลี 27,967 ราย อังกฤษ 26,771 ราย สเปน 24,543 ราย และฝรั่งเศส 24,376 ราย ส าหรับผู้ติดเช้ือ สหรัฐฯ 1,095,019 ราย สเปน 239,639 ราย 
อิตาลี 205,463 ราย อังกฤษ 171,253 ราย ฝรั่งเศส 167,178 ราย เยอรมนี 163,009 ราย ตุรกี 120,204 ราย และรัสเซีย 106,498 ราย ส่วนประเทศ
ที่มีผู้ติดเช้ือรายใหม่จ านวนมาก สหรัฐฯ 30,825 ราย รัสเซีย 7,099 ราย อังกฤษ 6,032 ราย และบราซิล 6,019 ราย ส่วนผู้ติดเช้ือที่รับการรักษาหาย
แล้ว 1,039,055 ราย 
บทความ 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ Social Transform 
   -เสนอว่า การลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กับ สวรส. และ สกสว. พัฒนางานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาแบบจ าลอง
ปอดโดยแบบจ าลองการเลี้ยงเซลล์สามมิติเพื่อการทดสอบยาในการรักษาโรค COVID-19" นพ.เขตต์ ศรีประทักษ์ อธิบายว่า เปูาหมายของงานวิจัยเพื่อ
พัฒนารูปแบบการรักษาอาการปอดอักเสบท่ีเกิดจากการติดเชื้อ COVID-19 และเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะน ายาหรือสารที่ยับยั้งการติดเช้ือที่ปอด มาเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ปุวย COVID-19 ตลอดจนช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวย COVID-19 
  สื่อทีน่ าเสนอ : มติชน คอลัมน์ส่องโรคไขสุขภาพ 
    -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะน าการรับประทานอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ขอให้เลือกกินอาหารที่มีวิตามิน เกลือแร่สูง มีมาก
ในผักผลไม้ เช่น ฝรั่ง มะขามปูอม มะขามเทศ และวิตามินอี เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มีมากน้ ามันดอกทานตะวัน น้ ามันดอกค าฝอย น้ ามันปาล์ม โดย
แนะน าเมนูเสริมภูมิต้านทานท่ีมีใบกะเพราและพริกขี้หนู เป็นส่วนประกอบ เช่น ผัดกะเพรา ไข่เจียวกะเพรา ต้มย าปลาทู สปาเกตตีขี้เมาทะเล 
สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด รายงานพิเศษ 
   -เสนอว่า สถานการณ์โควิด 19 ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ท าให้การเมืองขาดเสถียรภาพ เพราะรัฐบาลถือว่าท างานได้ผลในสายตาประชาชน การควบคุมโรค
ได้รับความร่วมมือจาก 3 ส่วน คือ ฝุายการเมือง ฝุายการสาธารณสุข และชุมชนกับประชาชน ภาพรวมงานด้านสาธารณสุขท าได้ดี ส่วนการเยียวยา
ยังคงไม่เต็มร้อย แต่เรื่องส าคัญที่ต้องจับตาดูต่อไปเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง บทเรียนที่ได้ในสถานการณ์ครั้งนี้คือ บทบาทหน้าที่ของ อสม.ที่
เข้มแข็งมาก เป็นระบบงานท่ีกระจาย ฉะนั้นถ้าการเมืองจะเดินหน้าได้ดี ให้รีบเลือกตั้งท้องถิ่น และสนับสนุน อสม. 
สื่อที่น าเสนอ : สยามกีฬา  
   -เสนว่า กลุ่มมิตรผล และ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขไทยผ่านกองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจ
ช่วยไทยสู้ภัย COVID-19” มูลค่า 500 ล้านบาท ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ รพ.ราชวิถี รวมมูลค่า 15 ล้านบาท ประกอบด้วย เครื่อง CT 
Scan NeuViz 128 จ านวน 1 เครื่อง สามารถตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ภายใน 10 วินาที ท าให้รองรับการตรวจผู้ปุวยได้ถึงวันละ 400 ราย และ
ห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวก ท่ีช่วยปูองกันบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเช้ือไวรัสระหว่างตรวจ 1 เครื่อง  
สื่อที่น าเสนอ : ผู้จัดการสุดสัปดาห์  
   -เสนอว่า จากการประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญไทยและจีน มีเรื่องที่น่าสนใจ เช่น ผู้เชี่ยวชาญชาวจีนสรุปว่าไวรัส COVID-
19 ทั่วโลกเป็นสายพันธุ์เดียวกันและยังไม่พบการกลายพันธ์ุ, การระบาดและอัตราการเสียชีวิตของชาวเอเชียน้อยกว่ายุโรปและอเมริกา น่าจะเกี่ยวข้อง
กับอุณหภูมิและสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ, อุณหภูมิและความชื้นเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญ เพราะเช้ือไวรัสจะอยู่ได้เพียง 4-5 ช่ัวโมง เมื่ออยู่ใน
ความร้อนและแห้ง ซึ่งช่วงฤดูฝนที่มีอุณหภูมิเย็นลงและมีละอองฝอยของฝนจะท าให้ไวรัสอยู่ได้นานขึ้น, การให้ยาของจีนและไทยมีความแตกต่างกัน 
โดยจีนใช้ยาต้านไวรัสขนานเดียว แต่ของไทยใช้ยา 2 ขนานร่วมกัน อาจจะต้องมีการทดลองเปรียบเทียบหาข้อสรุปในการใช้ยาต่อไป , ความส าเร็จของ
จีนมาจากมาตรการเข้มงวดเรื่องให้ประชาชนอยู่บ้านและ Social Distancing, ควรถอดบทเรียนและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของ
ประเทศจีนต่อไป อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของจีนกับไทยประการหนึ่งคือ การให้โอกาสต ารับยาจีนแผนโบราณหลายขนานมาช่วยในการปูองกัน
และรักษา COVID-19 ขณะที่ยาแผนไทยมีโอกาสน้อยกว่ายาแผนจีนอย่างมาก ดังนั้น สธ.ควรจัดงบประมาณให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ท าการวิจัย
ต ารับยาไทยหลายขนานกับโรคไวรัส COVID-19, ซาร์ส และโรคระบาดอื่น  
ร่างนโยบายแห่งชาติด้านยาฯ 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ส านักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น 
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ประเด็นข่าว 

   -นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวภายหลังการประชุม คกก.พัฒนาระบบยาแห่งชาติ ซึ่งมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็น
ประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2563 -2565 โดยมี 5 
ยุทธศาสตร์ 1.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตยา สมุนไพร และชีววัตถุ เพื่อความมั่นคงทางยาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2.พัฒนา
ระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพสนับสนุนการเข้าถึงยาจ าเป็นของประชาชน 3.พัฒนาระบบและกลไกให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 4.พัฒนาระบบ
ควบคุมยาให้มีประสิทธิภาพระดับสากล และ 5.สร้างเสริมกลไกประสานงานเช่ือมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ให้มีความ
มั่นคงด้านยา สามารถผลิตและจัดหายาจ าเป็นไว้ใช้ได้อย่างต่อเนื่องทันท่วงที ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน ทั้งนี้ เน้นการพัฒนาอุตสาหกร รมยาชีววัตถุ 
เพิ่มมูลค่าการผลิตได้มากกว่า 3,000 ล้านบาท ผลักดันให้มียาสามัญทดแทนยาต้นแบบ เพิ่มการเข้าถึงยาจ าเป็น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงยาที่
ใช้ในการรักษาโรคโควิด 19 ที่มีประมาณ 7 ตัว ในจ านวนนี้ 6 ตัวประเทศไทยสามารถผลิตเองได้ ยกเว้นเพียง ยาฟาวิพิราเวียร์ ดังนั้น อภ.จึงต้องน าเข้า
จากประเทศญี่ปุุนและประเทศจีน ปัจจุบันน าเข้ามาแล้ว 187,000 เม็ด เหลือในสต๊อกประมาณกว่า 100,000 เม็ด เช่ือว่าน่าจะเพียงพอต่อความ
ต้องการ และล่าสุด อภ.ได้ขอน าเข้าวัตถุดิบในการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ จากต่างประเทศเพื่อน ามาผลิตเป็นยาส าเร็จรูปต่อไป  
อย่าหลงเชื่อคลิปใช้ยาไวอากร้า 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ, เว็บไซต์sanook, ส านักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, nationweekend, bangkokbiznews, thansetthakij, เว็บไซต์ไทยโพสต์, mcot, 
newtv ,thaipbs 
   -นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เตือนประชาชนอย่าหลงเช่ือคลิปในเพจหนึ่งที่มีการน ายาไวอากร้าไปผสมให้แฟนสาวกินเพื่อกระตุ้น
อารมณ์ทางเพศ เนื่องจากยาไวอากร้า หรือ Sildenafil ไม่มีฤทธิ์ในการกระตุ้นอารมณท์างเพศ หรือมีผลต่อสรีระของเพศหญิง แต่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ร้ายแรงถึงเสียชีวิตได้ และอย่าหลงเชื่อซื้อยาทางอินเทอร์เน็ตเพราะอาจเจอยาปลอม   
ดูแลสุขภาพจิตในกลุม่วัยแรงงาน 
สื่อที่น าเสนอ : สวท., ส านักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง, springnews, เว็บไซต์มติชน ,เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์คมชัดลึก, nationtv, mcot 
   -นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการดูแลสุขภาพจิตในกลุ่มวัยแรงงาน โดยแนะน า 5 พลังใจที่สร้างสรรค์ในการก้าวผ่านวิกฤติ
โควิด 19 ได้แก่ “ตั้งสติ-ปรับ-ส ารวจตนเอง-กระตุ้น-ส่งต่อพลังใจผู้อื่น” หากรู้สึกหมดพลัง เครียด ไปต่อไม่ไหว อย่าเก็บไว้คนเดียว ขอให้หาคนปรึกษา 
หรือใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 
โรคไข้เลือดออก 
สื่อที่น าเสนอ : innnews 
   -นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผอ.สคร.ที ่9 นครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในภาคอีสานตอนล่าง คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
และสุรินทร์ ปีนี้อัตราผู้ปุวยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ระหว่าง 1 ม.ค.- 18 เม.ย. 2563 พบว่า จังหวัดที่มีอัตราปุวยโรคไข้เลือดออกสูงที่สุด คือ 
นครราชสีมา 737 ราย คิดเป็น 27.92 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ชัยภูมิ 223 ราย คิดเป็น 19.57 ต่อประชากรแสนคน บุรีรัมย์ 143 ราย คิดเป็น 
8.98 ต่อประชากรแสนคน และ สุรินทร์ 96 ราย คิดเป็น 6.87 ต่อประชากรแสนคน อ าเภอที่มีอัตราผู้ปุวยไข้เลือดออกสูงที่สุด คือ อ.โนนไทย จ.
นครราชสีมา 73 ราย เสียชีวิต 1 ราย แนะน าในการเฝูาระวังและปูองกันโรคไข้เลือดออก 4 ข้อ คือ 1.เฝูาระวังผู้ปุวยโดยเฉพาะเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็ก
และกลุ่มนักเรียน ถ้าพบจะต้องสอบสวนโรคเฉพาะรายทุกราย และด าเนินการควบคุมโรคตามมาตรการของสธ. 2.ควบคุมก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลายบริเวณบ้าน 3.ประชาสัมพันธ์มาตรการ 3 เก็บปูองกัน 3 โรค และ 5 ป. 1 ข. 4.สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการควบคุมปูองกันโรค
ไข้เลือดออก บ้านตนเอง ครอบครัวตนเอง คนในครอบครัวต้องเป็นผู้ดูแลกันเองเป็นอันดับแรก  
โรคอ้วนในเด็ก 
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ 
   -นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ช่วงโรงเรียนหยุดยาวเพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เด็กส่วนใหญ่จะอยู่หน้าจอ
คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ผู้ปกครองมักจะซื้ออาหาร ขนม ตุนไว้เพื่อความสะดวกในการรับประทาน ส่งผลให้เด็กมีภาวะอ้วน พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ควรจัดเตรียมเมนูอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม เน้นเพิ่มผัก ผลไม้รสไม่หวานจัดในทุกมื้ออาหาร ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เพิ่มกิจกรรมทางกาย
และส่งเสริมให้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
ความตกลง CPTPP 
สื่อที่น าเสนอ : ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 
   -กล่าวถึงการบริหารงานของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ดูแลก.พาณิชย์ และก.เกษตรฯ ว่า ทั้งเรื่อง CPTPP และสารพิษเกษตร เป็นการฉวยโอกาสที่
ประชาชนก าลังเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ผลักดัน และมีมูลนิธิชีววิถี ผนึกกับเครือข่ายภาคประชาชน นักวิชาการ ผู้น าเกษตรกร ฯลฯ 
คัดค้าน และที่ขาดไม่ได้คือบทบาทของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว.สธ. ที่ออกมาแสดงความห่วงใยถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งเรื่องที่
รัฐบาลไทยจะไปท าข้อตกลง CPTPP และการแบนและการเลื่อนแบนสารพิษการเกษตร จนเหมือนว่านายอนุทินยืนหนึ่งในสายตาประชาชน 
สมุนไพรหมอแสง 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์newplus 
  -บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิ้ง จ ากัด ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  M HERBS สูตรหมอแสง จัดโครงการ “M 
HERBS ไม่ทิ้งผู้ปุวยมะเร็ง” แจกสมุนไพร M HERBS ฟรี ให้กับผู้ปุวยมะเร็งถึงบ้าน โดยลงทะเบียนผ่าน ID LINE: @natureherbinter ยื่นเอกสาร 2 
อย่าง คือ ส าเนาบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือนและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง) พร้อมช าระเงินค่าบริการจัดส่ง โดยจะ
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ประเด็นข่าว 

เปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันท่ัวประเทศ ในวันท่ี 4-7 พ.ค. 2563 จ ากัดจ านวน 1 หมื่นคน  
 


