
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มาตรการด าเนินงาน สธ.  
สื่อที่น าเสนอ : ทีวีช่อง 3 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานป้องกันโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่
รพ.นครท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร และตรวจเยี่ยมศูนย์สาธารณสุขชุมชนต่างด้าว หอพักต้นแบบต่างด้าวในโครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะท่าจีน พร้อม
มอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคแก่ อสต. และกล่าวว่า ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวใน จ.สมุทรสาคร ขึ้นทะเบียน 268,084 คน เป็น “สมุทรสาคร
โมเดล” ที่ผนึกก าลังเครือข่าย รพ.สมุทรสาคร รพ.กระทุ่มแบน รพ.บ้านแพ้ว และ รพ.นครท่าฉลอม เป็นด่านหน้าเคาะประตูที่พักแรงงานต่างด้าว 
รณรงค์เข้มเว้นระยะห่าง ให้ความรู้ การคัดกรอง สวมหน้ากาก ล้างมือ และตรวจหากลุ่มเสี่ยง  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไอเอ็นเอ็น, ไทยโพสต์, 
workpointnews, nationtv, mcot, khaohoon, kapook newstv, thebangkokinsight, innnews, thaiPBS, js100, isaranews, กรม
ประชาสัมพันธ์) ทีวีทกุช่อง 
   -นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่แค่ 9 คน อัตราการรักษาหายเพิ่มสูงถึงร้อยละ 90 การพิจารณา
ผ่อนปรนมาตรการคาดว่าจะน าเรื่องความเสี่ยงในการประกอบกิจการมาเป็นเกณฑ์การพิจารณา และท าพร้อมกันทุกจังหวัดเพื่อไม่ให้คนเดินทางไปใช้
บริการข้ามจังหวัดจนหนาแน่น และกลายเป็นการเพิ่มความเสี่ยง มาตรการส าคัญที่ต้องคงไว้อย่างเคร่งครัด คือ การสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ 
และมีระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ส่วนผลการสอบสวนโรคของผู้ติดเช้ือต่างด้าวใน จ.สงขลา 42 ราย น่าจะมีเหตุมาจากผู้ติดเช้ือที่เป็นต่างด้าว
รายแรก ๆ ตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย. แต่เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อายุน้อย อาการป่วยจึงไม่มาก จากการตรวจสอบผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยไม่ พบติดเช้ือเพิ่ม และ
ผู้ต้องขังที่อยู่คนละจุดยังไม่พบเพิ่มเช่นกัน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (tnnthailand, nationtv, thestandard, ส านักโฆษก) 
   -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุ จากการถอดรหัสพันธุกรรมโควิด 19 ที่ระบาดในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือ ร้อยละ 85 เป็น กลุ่ม B ซึ่งพบมากในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และระบาดอย่างรวดเร็วนอกประเทศจีน อีกร้อยละ 15 เป็นกลุ่ม C ที่พบการระบาดใน
ยุโรปและสิงคโปร์ ส่วนกลุ่ม A ซึ่งคล้ายกับเชื้อไวรัสโคโรนาที่พบในค้างคาวและตัวนิ่มที่คาดว่าเป็นต้นก าเนิดของการระบาดในครั้งนี้ยังไม่พบในประเทศ
ไทย จะถอดรหัสจากตัวอย่างผู้ติดเช้ือทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้ครบ 100 ราย เพื่อศึกษาการกระจายตัว ติดตามการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ และ
กลไกการก่อโรคของเชื้อต่อไป ส าหรับการตรวจหาเช้ือโควิด 19 ในไทยใช้วิธี RT - PCR ที่องค์การอนามัยโลกแนะน า เป็นการตรวจหารหัสพันธุกรรมซึ่ง
มีความแม่นย า รวดเร็ว ได้เร่งพัฒนาวิธีตรวจทางน้ าลาย และ RT – LAMP ทั้งนี้ การตรวจหาเช้ือจะต้องท าในสถานพยาบาลและวิเคราะห์แปลผลโดย
แพทย์และผู้เชี่ยวชาญเท่าน้ัน ไม่แนะน าให้ซื้อชุดทดสอบทางออนไลน์มาตรวจเอง 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ประชาชาติ, nationtv, mcot, กรมประชาสัมพันธ์, thaipbs, 
lokwannee, ส านักข่าวไทย, สวท.) ทีวีช่อง NBT 
   -พญ.พรรณพิมล  วิ ปุ ล า กร  อธิ บดี ก รมอนามั ย  เ ผย  กรมฯ  ร่ วมกั บ  สสส .  และ  ศู นย์ ฝึ กและอบรม เด็ ก และ เยา วชน  (ช าย )  
บ้านกาญจนาภิเษก ลงพ้ืนท่ีตรวจตลาดปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด 19 ณ ตลาดประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กทม. ย้ าให้ทุกตลาดปฏิบัติตามข้อแนะน าของ
กรมฯ ก าหนดทางเข้า-ออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาด มีการวัดอุณหภูมิ จัดจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ ส่วนผู้จ าหน่ายอาหาร/ผู้ซื้อ สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ฯลฯ ขณะที่ สสส. ได้ให้ภาคีที่รับการสนับสนุนโครงการปรับแผนการท างานเพื่อช่วย
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด 19 ในรูปแบบของสื่อสปอตเสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ด สติ๊กเกอร์ ตลอดจนอ่างล้างมือเท้าเหยียบ ให้กับ
ส านักงานเขตและตลาดต่าง ๆ ในกทม. ตลาดละ 1 ช้ิน ซึ่งผลิตโดยเยาวชนศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภิเษก และรุ่นพี่ที่จบไป ตั้งเป้าผลิต 300 ช้ิน มอบ
ให้กับส านักงานเขตเพื่อส่งต่อไปยังตลาดในพ้ืนท่ีก ากับดูแลต่อไป 
ที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการ, chiangmainews, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, thaipbs) 
   -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะน าแนวปฏิบัติการด าเนินการของตลาด 1.ต้องจัดให้มีเส้นทางเข้าออกที่ชัดเจน ตั้งจุดคัดกรอง และ
จุดล้างมือ 2.พ่อค้า แม่ค้า ผู้รับบริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือเพิ่มเฟซชีลด์ในส่วนของคนขายของสด 3.มีจุดแสดงการเว้นระยะห่าง 
4.มีจุดอ่างล้างมือ ซึ่งกรมร่วมกับ สสส. และบ้านกาญจนาภิเษก ออกแบบอ่างล้างมือแบบเหยียบเท้า และ 5.ท าความสะอาดแผงและพื้นที่ตลาดทุกวัน 
มากกว่าวันละ 1 ครั้ง 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์, JS100, TNN, สยามรัฐ, kapok, เส้นทางเศรษฐีออนไลน์, thaipbs, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, New18 
   -นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากการเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคโควิด 19 จากต่างประเทศและในประเทศไทย พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 
20 จะมีความผิดปกติทางผิวหนังร่วมด้วย ได้แก่ มีผื่นแดง (คันบางราย) จุดเลือดออก ผื่นบวมแดงคล้ายโรคลมพิษ กลุ่มของตุ่มน้ าคล้ายโรค อีสุกอีใส 
และการอักเสบของผิวหนังที่เกิดจากการหดและขยายตัวของหลอดเลือด 
   พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ในคนไข้โควิด 19 ที่มีอาการทางผิวหนัง ร้อยละ 40 จะมีอาการพร้อมๆ กับอาการไข้หรือไอ 
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และร้อยละ 60 จะมีความผิดปกติทางผิวหนังปรากฏในภายหลัง นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ป่วยโควิด 19 มีอาการทางผิวหนังจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การแพ้ยา 
หรือการใช้ยาบางชนิดในการรักษา อย่างไรก็ตาม อาการแสดงทางผิวหนังไม่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของการติดเช้ือ  หากประชาชนมีอาการ
ผิดปกติทางผิวหนัง ร่วมกับอาการไข้ ไอ หรืออาการทางระบบหายใจอ่ืนๆ ควรรีบมาพบแพทย์ ส่วนของแพทย์ผู้ท าการรักษา เมื่อพบผู้ป่วยที่มีไข้ ไอ มี
ผื่น ให้ประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ในการวินิจฉัยแยกโรคของผู้ป่วยรายนั้น 
ประเด็นที่มีผลกระทบ 
1.การเตรียมเปิดเมืองและการขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (สวท, ไอเอ็นเอ็น, ส านักข่าวไทย) ทีวีทุกช่อง 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ขอให้รอฟังผลการประชุมเรื่องการขยายอายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แม้จ านวนผู้ติดเช้ือจะลดลงเหลือหลัก
เดียว แต่ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนในการรักษา การที่คนมารวมกลุ่มกันจ านวนมากอาจเสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดของโรคอีกครั้ง ดังนั้น ประชาชนยังคงต้อง
รักษาระยะห่างทางสังคม ท างานที่บ้าน สวมหน้ากากอนามัย และจ ากัดการเดินทาง สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, 
ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ข่าวหุ้น, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, 
โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ไอเอ็นเอ็น, ประชาไท, ประชาชาติ, มติชนสุดสัปดาห์, thaipbs, one31, newsrv, js100, 
tnnthailand, thestandard, mcot, nationtv, efinancethai, moneybangking, hoonsmart, workpointnews, bangkokinsight springnews, 
kapook , nationtv) 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค.ได้ประเมินผลการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ซึ่งท าให้การแพร่กระจายเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง 
จึงมีมติขยายเวลาการบังคับใช้ต่อไปอีก 30 วัน แต่จะผ่อนปรนมาตรการบางส่วน เป็นธุรกิจที่มีความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันจะเปิดด าเนินการได้ เป็น
ธุรกิจขนาดเล็ก ไม่มีพื้นที่รวมตัวคนจ านวนมากและไม่อยากให้เป็นห้องแอร์ โดยการพิจารณาจะค านึงถึงมาตรการของสธ.เป็นหลัก คือ ท างานจากที่
บ้าน การเว้นระยะห่างทางสังคม และการสวมหน้ากากอนามัย มีการประเมินทุก 14 วัน หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นจะสั่งปิดด าเนินการ อย่างไรก็ตาม ต้อง
รอที่ประชุมครม.พิจารณาอีกครั้ง และยังเห็นชอบเลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์เดือนพ.ค.ทั้งหมด เพื่อไม่ให้มีการหยุดยาวหลายวันและลดความเสี่ยงการ
ระบาด ทั้งนี้ เรื่องเศรษฐกิจนายกฯ ได้มอบนโยบายก าหนดระยะการผ่อนปรนเป็น 4 ระยะ คือ 25% 50% 75% และ 100 %  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, แนวหน้า,  
ไอเอ็นเอ็น, ไทยโพสต์, workpointnews, nationtv, mcot, khaohoon, kapook newstv, thebangkokinsight, innnews, thaiPBS, js100, 
isaranews, กรมประชาสัมพันธ์) 
   -นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ในมุมมองของ สธ. การผ่อนปรนจะต้องพิจารณาว่าสถานการณ์อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ 
คือ ไม่มีผู้ป่วยเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีตอ่เนื่องกันอย่างน้อย 14 วัน มีระบบเฝ้าระวังที่เข้มแข็งสามารถตรวจจับการระบาด ถ้าหากพบผู้ป่วยใหม่อีกครั้ง ระบบการ
ตรวจสอบต้องมีประสิทธิภาพและระบบการแพทย์มีความพร้อมที่จะรองรับผู้ป่วยใหม่ที่เข้ารับการรักษาท่ีรพ.หรือใน ICU  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไอเอ็นเอ็น, nationtv 
   -พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวถึงกรณีรัฐบาลมีแนวโน้มจะบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปว่า ประชาชนได้รับคว าม
เดือดร้อนจากการที่ต้องหยุดท างาน ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด 19 น้อยมาก หากมีการต่อ พ.ร.ก.จะมีคนเดือดร้อนท้ังประเทศ 
2.การน าคนไทยกลับจากต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ไอเอ็นเอ็น, มติชนสุดสัปดาห์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, 
mcot) 
   -โฆษก ศคบ. เผย วันน้ี (27 เม.ย.) จะมีเที่ยวบินน าคนไทยท่ีตกค้างกลับ 3 เที่ยวบิน ประกอบด้วย ญี่ปุ่น 35 คน เนเธอร์แลนด์ 25 คน และนิวซีแลนด์ 
168 คน ส่วนวันที่ 28 เม.ย. มี 2 เที่ยวบิน คือ สเปน 12 คน และอินเดีย 200 คน ทั้งหมดต้องเข้า Stat Quarantine ส่วนคนไทยที่เดินทางผ่านจุดผ่าน
แดนทางบก เมื่อ 26 เม.ย. ลงทะเบียน 293 คน ไม่ลงทะเบียน 107 คน รวม 400 คน ตั้งแต่ 18-26 เม.ย. ลงทะเบียน 3,131 คน ไม่ลงทะเบียน 1,043 
คน รวม 4,174 คน ซึ่งผู้ไม่ลงทะเบียน รัฐต้องดแูลเป็นพิเศษเพิ่มเติม และทั้งหมดต้องเข้า State Quarantine 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ 
   -ที่พรมแดนปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา แรงงานไทยในมาเลเซีย 101 คนท่ีลงทะเบียนไว้ ทยอยเดินทางกลับ โดยทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองวัดไข้ 
จากนั้นเจ้าหน้าท่ีพาไปกักตัวท่ีสถานท่ีรัฐจัดไว้ให้ 14 วัน ส่วนหญิงสาวชาวเมียนมาตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เจ้าหน้าท่ีน าส่ง รพ.สงขลานครินทร์ และมีแรงงาน
ต่างด้าวที่ติดเช้ือ กักตัวในด่านตรวจคนเข้าเมืองสงขลา 5 คน อาการทรุดหนัก น าส่งรพ.หาดใหญ่ 
3.พฤติกรรมการสวมหน้ากากอนามัย 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ,  ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไอเอ็นเอ็น, ไทยโพสต์, 
workpointnews, nationtv, mcot, khaohoon, kapook newstv, thebangkokinsight, innnews, thaiPBS, js100, isaranews, กรม
ประชาสัมพันธ์ 
   -นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป เผย กรมควบคุมโรคได้ส ารวจความเห็นประชาชนผ่านระบบออนไลน์ กรณีมีอาการป่วย ไข้ ไอ 
จาม จะสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่ พบว่ามี 4 % ที่ไม่สวม ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น อาจจะเพราะความผ่อนคลายจากจ านวนผู้ป่วยลดลง และอาจจะมองว่า
เป็นเรื่องไกลตัว จึงต้องย้ าว่าโรคระบบทางเดินหายใจสามารถกลับมาระบาดได้ตลอดเวลา และการสวมหน้ากากเป็นเรื่องส าคัญมากในการป้องกันโรค 
4.ยาและการรักษาโควิด 19 
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สื่อที่น าเสนอ : มติชนออนไลน ์
   -นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับยาและการรักษาโรคโควิด 19 ว่า 1.ไวรัสนี้ยังไม่มียารักษาจ าเพาะ จึงน ายาโรคอื่นที่มีหลักฐาน
การแพทย์ว่าน่าจะมีประโยชน์มาใช้รักษา ได้แก่ คลอโรควิน ยาต้าน HIV ยา Flavipiravir และ ยา Remdesivir 2.พลาสมาของคนที่หายป่วย 3.การ
รักษาประคับประคอง และ 4.ช่วงโควิด 19 ระบาด ขอให้ประชาชนช่วยบริจาคเลือดเพราะไทยก าลังขาดแคลน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน 
   -ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลนิิก จุฬาฯ เผย ยาคลอโรวินท าให้ผนังเซลล์แข็งแรง ป้องกันการถอดร่างไวรัส
ในเซลล์ ผลการรักษายังไม่เป็นที่แน่ชัด ขณะที่ยาต้านเอชไอวี สูตรผสมโลพินาเวียร์และริโทรนาเวียร์ น ามาใช้รักษาโรคโควิด 19 เพราะลักษณะเอนไซม์ 
protease ของไวรัสโควิด 19 กับ HIV มีส่วนคล้ายกัน ส่วนยา flavipiravir ญี่ปุ่นคิดขึ้นมาเพื่อรักษาไข้หวัดใหญ่ ต่อมาพบว่ามีฤทธิ์กว้าง ขัดขวางการ
สร้าง RNA ไวรัสชนิดอื่นๆ ด้วย ขณะนี้น ามาใช้รักษาโรคโควิด 19 กันมาก และรอผลการศึกษาประสิทธิผลที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ ส าหรับยา 
Remdesivir เป็นยาคิดค้นใหม่ ยังไม่ผ่านการรับรองจาก อย.ชาติใด อยู่ระหว่างการวิจัยในระยะที่ 3 คาดว่าจะทราบผลเร็วๆ นี้ ส่วนพลาสมาของคนที่
หายป่วยได้ผลดี ประเทศไทยขณะนี้มีโครงการนี้อยู่ ปัจจุบันจึงยังไม่มีข้อสรุปและแนวทางการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่จ าเพาะและได้ผล 
5.การคาดการณ์สถานการณ์โควิด 19 ช่วง พ.ค.-ก.ค. 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, thestandard 
   -โฆษก ศบค. เผย ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการคาดการณ์สถานการณ์ในช่วงเดือนพ.ค. -ก.ค. 2563 แบ่งเป็น 3 สถานการณ์ ประกอบด้วย 
1.สถานการณ์ควบคุมได้เต็มที่ เช่น ห้ามการเดินทางเข้าประเทศ จ ากัดการเคลื่อนย้ายภายในประเทศ และคงมาตรการปิดสถานที่ต่างๆ จะต้องพบ
ผู้ป่วย 15-30 ราย/วัน 2. สถานการณ์ควบคุมได้ มีความเสี่ยงต่ า การระบาดอยู่ในวงจ ากัด ระบบสาธารณสุขรองรับได้ เช่น ชะลอการเข้าประเทศโดยมี 
SQ/LQ เปิดให้ภาคธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ าด าเนินกิจการได้ ซึ่งจะต้องพบผู้ป่วย 40-70 ราย/วัน 3. สถานการณ์ควบคุมได้ยาก มีการระบาดซ้ า คล้ายช่วง
เหตุการณ์ระบาดจากสนามมวย สถานบันเทิง ต้องพบผู้ป่วย 500-2,000 ราย/วัน ในเดือนมิ.ย. -ก.ค. ซึ่งสถานการณ์นี้ระบบสาธารณสุขอาจไม่เพียงพอ
ในการรองรับผู้ป่วย 
6.ประเมินข้อมูลฆ่าตัวตายจากโควิด 19  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์สยามรัฐ 
   -นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ประเมินบทความเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย โครงการวิจัยคนจนเ มืองที่
เปลี่ยนแปลงไปในสังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลง และมีข้อสังเกตดังนี้ 1.งานวิจัยนี้เป็นเพียงบทวิเคราะห์และการน าเสนอปัจจัยสาเหตุจากมุมมองของ
สื่อมวลชน ไม่สามารถใช้เป็นข้อเท็จจริงที่สะท้อนปัญหาการฆ่าตัวตายในสังคมไทยได้ 2.การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลเพียงเดือน เม.ย. ขาดการ
เปรียบเทียบกับข้อมูลเดือนก่อนหน้า และการน าข้อมูลเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากการติดเช้ือโควิด 19 ก่อให้เกิดการตีความและความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน 3.การอภิปรายผลการวิจัย ขาดการทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยสุขภาพจิตที่มีมาก่อนหน้า รวมถึงไม่อยู่บนพื้นฐานทฤษฎีด้าน
สุขภาพจิต ทั้งนี้ ปัญหาการฆ่าตัวตายเกิดจากกลุ่มปัจจัยที่มีการซ้อนทับกัน โดยปัญหาที่เป็นปัจจัยร่วมที่พบได้บ่อยที่สุดคือ ปัญหาความสัมพันธ์ 
รองลงมาเป็น การใช้สุรา โรคทางกาย โรคจิตเวช และปัญหาเศรษฐกิจ กรมฯ จะติดตามปัญหาเรื่องการฆ่าตัวตายในสังคมไทยอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่ อง 
และประสานกับภาคประชาสังคมในการจัดการปัญหาในทุกมิติที่อาจน าไปสู่การสูญเสียในสังคมไทยต่อไป 
7.รายงานผู้ติดเชื้อ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ newstv 
   -จ.ยะลา มีผู้ป่วยสะสม 116 ราย (ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย) รักษาหายสะสม 78 ราย รักษาอยู่รพ. 36 ราย และเสียชีวิตสะสม 2 ราย ล่าสุดสั่งปิดเพิ่ม
อีก 1 หมู่บ้าน 
   -จ.ภูเก็ต ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตแล้ว 1 ราย เป็นหญิงอายุ 64 ปี หลังรักษาท่ีรพ.ถลาง นานกว่า 1 เดือน และพบผู้ติดเช้ือเพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 
66 ปี อาชีพแม่บ้าน อยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยรายที่ 204  
  -นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา แถลงพบผู้ติดเช้ือเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิง 
อายุ 34 ปี เป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่ง ติดเชื้อจากแม่ มีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 8 ราย ในจ านวนนี้ 5 รายไม่ติดเช้ือ อีก 3 รายอยู่ระหว่างรอผลตรวจ 
มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, ทันหุ้น, ไอเอ็นเอ็น 
   -พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ศบค. กล่าวช่ืนชมการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน ท าไทยได้รับ
การยอมรับยกย่องจากท่ัวโลกรวมทั้งWHO และขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เน้นย้ าเรื่องสาธารณสุขน าเศรษฐกิจ โดยให้จ านวนผู้ติดเช้ือลดต่ าลงแต่ผ่อน
ปรนมาตรการ แต่ต้องไม่ให้มีการติดเช้ือเพิ่ม โดยปฏิบัติตามมาตรการของ สธ. เรื่องการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก พร้อมก าชับ ก.มหาดไทยจัด
ระเบียบการแจกสิ่งของให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงของ สธ. ทั้งนี้ สธ.เป็นห่วงเรื่องการพบผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ เช่น ศูนย์กักกันแรงงาน จ.
สงขลา จึงสนับสนุนให้ค้นหาเชิงรุกต่อ โดยเพิ่มกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรม ทีเ่มื่อมีการผ่อนปรนให้กลับไปท างานอาจจะมีความเสี่ยงจากการรวมกลุ่ม
เกิดขึ้น 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ข่าวหุ้น, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, 
เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ไอเอ็นเอ็น , ประชาไท, ประชาชาติ, มติ
ชนสุดสัปดาห์, thaipbs, one31, newsrv, js100, tnnthailand, thestandard, mcot, nationtv, efinancethai, moneybangking, hoonsmart, 
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workpointnews, bangkokinsight springnews, kapook , nationtv) 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า มีผู้ป่วยเพิ่ม 9 คน รวมผู้ป่วยสะสม 2,931 คน หายป่วยเพิ่ม 15 คน รวมหายป่วย 2,609 คน อยู่
ระหว่างการรักษาตัว 270 คน เสียชีวิต 1 ราย เป็นหญิงอายุ 64 ปี อาชีพแม่บ้าน ป่วยเป็นโรคโลหิตจาง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยที่ยืนยันก่อนหน้านี้ รวม
เสียชีวิตสะสม 51 ราย ทั้งนี้ ขอแก้ไขข้อมูลสถานท่ีพบผู้ป่วยซึ่งเป็นคนต่างด้าวเป็นศนูย์กักคนเข้าเมืองที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ส่วนศูนย์กักคนเข้าเมืองด่าน
สะเดาไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่ม กลุ่มระบาดวิทยาที่เข้าไปสอบสวนโรคดูแลผู้ป่วยทั้ง 42 คนที่เป็นคนต่างด้าวอย่างดีตามหลักสิทธิมนุษยชน ส่วนใหญ่
อาการยังคงที่ ทั้งนี ้สธ. จะใช้วิธีค้นหาเชิงรุก โดยทีมระบาดวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าไปตรวจ และกรมอนามัยเข้าไปดูเรื่องความเป็นอยู่ 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ไม่เป็นแหล่งรังโรค ที่ส าคัญประชาชน แรงงานต่างด้าว และผู้ประกอบการ ต้องให้ความร่วมมือ ปรับตัวให้เข้า
สถานการณ์ สังเกตอาการของตัวเอง หากมีอาการเหล่านี้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ี 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ 
   -ก.แรงงาน คุมเข้มมาตรการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว แจ้งให้นายจ้างคัดกรอง เฝ้าระวัง ส ารวจตรวจสอบลูกจ้างใน
สถานประกอบการและศูนย์ PIPO พร้อมร่วมมือสภากาชาดไทย กรมอนามัย สาธารณสุขในพ้ืนท่ี ให้ความรู้สุขอนามัยวิธีการป้องกันตนเอง 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, คมชัดลึก  
   -นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. ย้ า รพ.เอกชนตรวจโควิด 19 เชิงรุก ต้องยึดตามประกาศกรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ มีกลุ่มเป้าหมาย
ตรวจคัดกรองตามหลักเกณฑ์ สธ. ระดับจังหวัดให้ยึดแนวตามที่ คกก.โรคติดต่อจังหวัด หรือ สสจ.ก าหนด หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จะเบิกค่าตรวจไม่ได้ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.แนวหน้า 
   -นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบให้เลื่อนวันหยุดราชการเดือนพ.ค.ทั้งหมด ประกอบด้วย 1 พ.ค. วัน
แรงงานแห่งชาติ, 4 พ.ค. วันฉัตรมงคล, 6 พ.ค. วิสาขบูชา, และ 11 พ.ค. วันพืชมงคล โดยจะเสนอเข้าที่ประชุม ครม. วันที่ 28 เม.ย. เนื่องจากเป็นห่วง
เรื่องการเดินทางวันหยุดยาว ส่วนวันหยุดชดเชยจะพิจารณาต่อไป 
   -นายจุฬา สุขมานพ ผอ.ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เผย กพท. ขยายประกาศห้ามบินเข้าไทยถึงสิ้นเดือน พ.ค.  
สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ) 
   -ส านักงาน กกต. เผย เจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคติดต่อเข้ามาเพื่อสอบสวนโรค โดยส านักงานมอบหมายให้  ผอ.ส านักวินิจฉัยและคดี 2 เป็นผู้ให้
ข้อมูล รวมทั้งโทรศัพท์พูดคุยกับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเช้ือ ขณะเดียวกันได้ประสานเจ้าหน้าที่สถาบันควบคุมโรคเขตเมือง มาตรวจหา เช้ือให้ผู้บริหาร
ส านักงาน  เจ้าหน้าที่และพนักงานของ กกต. ทุกคน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า 
   -บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เผยแพร่เอกสารช้ีแจงกรณีเจ้าหน้าท่ีคัดแยกไปรษณียภัณฑ์ ปณ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต ติดเช้ือ COVID-19 จ านวน 1 ราย ซึ่งมี
เจ้าหน้าท่ีจ านวน 10 คน ที่ท างานใกล้ชิด และได้ท าการตรวจหาเช้ือแล้วไม่พบเชื้อทั้งหมด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ nationtv 
   -นายสมโภชน์ อาหุนัย CEO ของ EA ผนึกพันธมิตรเปิดตัว "กลุ่มช่วยกัน" รวมพลังสมอง เทคโนโลยี เงินทุน และก าลังคน ช่วยเหลือคนไทยสู้วิกฤต
ไวรัสโควิด 19 ใช้แอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและรักษา แสดงพิกัดจุดเสี่ยง พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ควบคู่ไปกับการเตรียมน าชุดตรวจประสิทธิภาพสูง PSU COVID-19 Rapid Test ผลงานวิจัยของ ม.สงขลานครินทร์ มาใช้
เร่งตรวจให้มากที่สุด พร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องก าจัดไวรัส เพิ่มห้องปลอดเช้ือในรพ. และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีจังหวัด
ฉะเชิงเทราน าร่อง "Chachoengsao Model" ก่อนขยายไปในเขตเศรษฐกิจ 
สื่อที่น าเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ 
   -เพจส านักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ โพสต์ข้อความว่า สื่อญี่ปุ่นช่ืนชมบุคลากรทางการแพทย์ประเทศไทย ในการรับมือกับสถานการณ์
เชื้อโควิด 19 ผู้ป่วยรักษาหายสูงถึง 87% นับว่าสูงมากเป็นอันดับต้นของโลก โดยอธิบดีกรมการแพทย์ให้สัมภาษณ์ส านักข่าวญี่ปุ่นผ่านทางโทรศัพท์ ว่า 
การรักษาของไทยใช้วิธีรีบให้ยาต่อต้านเชื้อไวรัสในล าดับแรกอย่างรวดเร็ว 
Fake news 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ ejan 
   -จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก คลินิกหมอก่อเดร์ กระดูกและข้อ โพสต์ขอให้ผู้ที่มาใช้บริการวันท่ี 23 เม.ย. 2563 กักตัว 14 วัน พร้อมสังเกตอาการ หลังมีผู้ติด
เชื้อโควิด 19 มาใช้บริการแต่ปกปิดข้อมูลตัวเอง ต่อมามีข่าวว่า นพ.ก่อเดร์ติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งไม่เป็นความจริง เป็นเพียงผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์  
   -ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผยประเด็น กาแฟสารสกัดจากธรรมชาติ ต้านโควิด-19 ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย อย. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวไม่มีสรรพคุณในการต้านเช้ือโควิด-19 อีกทั้งเป็นการโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพอาหาร โดยไม่ได้รับอนุญาต เข้าข่ายเป็นการ
โฆษณาอันเป็นเท็จ 
สถานการณ์ในต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน360องศา ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต,์ กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, hooninside, 
tnn, MCOT, ส านักข่าวอินโฟเควสท์)    
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ประเด็นข่าว 

   -องค์การอนามัยโลก ย้ าไม่มีหลักฐานยืนยันว่าผู้ที่หายป่วยจากโควิด 19 จะมีแอนติบอดี เตือนการออกใบรับรองให้ผู้ที่หายป่วยจากโควิด 19 ว่าจะไม่
เป็นผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อและกลับไปท างานได้เป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้ที่เช่ือว่าตนเองมีภูมิคุ้มกันอาจไม่ยอมปฏิบัติตามค าแนะน า และ
กลายเป็นพาหะแพร่เช้ือโควิด 19 โดยไม่รู้ตัว 
   -บุคลากรด้านสาธารณสุขทั่วโลกกว่า 3,000 ราย ร่วมแชร์ประสบการณ์การรักษาโควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์มใหม่ของอาลีบาบา (Global 
MediXchange for Combating Covid-19 หรือ GMCC) 
   -นายบิล เกตส์ หน่ึงในผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ ทุ่มเงินสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด 19 
   -สื่อญี่ปุ่น ช่ืนชมบุคลากรทางการแพทย์ไทย รับมือโควิด 19 ได้ดีเป็นอันดับต้นของโลก 
   -สหรัฐอเมริกา หลายรัฐเริ่มยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ แต่ยังคงมีข้อจ ากัดในบางพื้นที่เพ่ือป้องกันไม่ให้โควิด19 กลับมาแพร่ระบาดอีก   
   -จีน เผย วัคซีนโควิด 19 ชนิดเช้ือตาย เริ่มทดลองทางคลินิกระยะ 2 แล้ว ด้านทางการจีนยึดหน้ากากอนามัยคุณภาพต่ ามากกว่า 89 ล้านช้ิน หลัง
โดนหลายประเทศร้องเรียนว่าหน้ากากอนามัยและชุดป้องกันเช้ือท่ีส่งออกไปไม่ได้มาตรฐาน   
   -เกาหลีใต้ มีมติขยายระยะเวลามาตรการทางสังคมออกไปจนถึงวันที่ 5 พ.ค. พร้อมก าหนดแนวทางปฏิบัติในสังคมใหม่ เผย พบผู้ติดเช้ือไวรัสโควิด 
19 เพิ่ม 10 ราย ซึ่งต่อเนื่องเป็นวันท่ีห้าที่พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 10 ราย หรือไม่ถึง 10 ราย 
   -เป รู  มีต ารวจอย่ างน้อย 1 ,300 คนติด เ ช้ือ โควิด  19 และเสีย ชีวิ ต  17 คน หลั งสั มผั ส เ ช้ือขณะก าลั งบั งคับใ ช้มาตรการ 
ล็อกดาวน์ท่ัวประเทศ  
   -ฟิลิปปินส์ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 198 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 7,777 ราย 
   -สิงคโปร์ เนรเทศพลเมืองสหราชอาณาจักร ฐานให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับประวัติการเดินทาง ล่าสุดพบผู้ติดเช้ือเพิ่ม 799 ราย ยอดรวม 14,423 ราย 
ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ถือใบอนุญาตท างานในประเทศ 
   -ออสเตรเลีย เตรียมขยายเกณฑ์การตรวจโควิด 19 เพิ่มขึ้น โดยครอบคลุมถึงผู้ที่ไม่แสดงอาการของโรคด้วย 
   -นิวซีแลนด์ ปลอดจากโรคโควิด 19 แล้ว หลังไม่พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ตลอดหลายวันท่ีผ่านมา และประกาศคลายการปิดเมือง  
   -อิตาล ียอดเสียชีวิตรายวันต่ าสุดหลังประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่ต้นเดือนมี.ค. เตรียมผ่อนคลายมาตรการ 4 พ.ค. แต่ยังบังคับให้ประชาชน
ต้องสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะและเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด 
   -จีน เมืองอู่ฮั่นไม่มีผู้ป่วยติดเช้ืออยู่ในรพ.แล้ว ขณะที่กรุงปักกิ่งและมหานครเซี่ยงไฮ้เปิดโรงเรียนตามเดิม แต่นักเรียนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ
และต้องมีรหัสสุขภาพสีเขียวแสดงในแอปท่ีค านวณความเสี่ยงของการติดเช้ือ  
   -รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,198 ราย ยอดรวม 87,147 ราย เสียชีวิต 794 ราย  
   -เสปน อนุญาตให้เด็กออกมาท ากิจกรรมนอกบ้านได้วันละครั้ง ช่วง 9.00-21.00 ในพ้ืนทีไ่ม่เกิน 1 กม.จากบ้านตนเอง 
   -สถานการณ์ทั่วโลก ยอดผู้เสียชีวิต 206,973 ราย ผู้ติดเช้ือ 2,994,436 ราย ส่วนผู้ป่วยท่ีรักษาหายแล้ว 878,707 ราย 
บทความ  
สื่อที่น าเสนอ :  ไทยรัฐ คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย 
   -เสนอว่า โมเดลการจัดการโควิด 19 ของรัฐบาลเกาหลีใต้ เป็นมาตรการที่น่าสนใจ เพราะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจน้อยกว่าประเทศอื่น เนื่องจากไม่
มีการ Lock Down แม้จะเกิดซุปเปอร์สเปรดเดอร์ท าให้การแพร่เช้ือเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่กี่สัปดาห์ก็สามารถจัดการได้ โดยการเร่งตรวจเช้ือโควิด 19 ให้
เร็วและมากที่สุด โดยใช้แอปฯ ติดตามผู้ติดเช้ือแบบเรียลไทม์ ซึ่งไทยยังไม่มีวิธีการนี้ แต่เช้ือว่ าประเทศไทยมีศักยภาพท าได้ เพราะมีทั้งชุดตรวจสาร
พันธุกรรมที่ผลิตได้เอง มีห้องแล็บตรวจเช้ือรองรับอยู่ทั่วประเทศ ขอเพียงบริหารจัดการให้เป็นระบบ 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์สังคมทั่วทิศ 
   -เสนอว่า แวสการียา แวโดยี รอง ผอ.สสอ.ยะหา จ.ยะลา ฝากขอบคุณทุกองค์กรที่ ให้การสนับสนุนในการคัดกรองชาวบ้านเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด 19 
สื่อที่น าเสนอ : ผู้จัดการรายวัน 
    -หลายภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ เรียกร้องให้มีการเปิดเกาะภูเก็ต เนื่องจากมีการคัดกรองเชิงรุก ท าให้สามารถค้นพบผู้ติดเช้ือที่ยังไม่แสดง
อาการได้รวดเร็ว และหยุดการแพร่เช้ือไปยังคนในชุมชนได้ อย่างไรก็ตาม การเปิดเกาะเพื่อต้อนรับคนภายนอก ต้องขึ้นอยู่กับจ านวนผู้ติดเช้ือและการ
ควบคุมไม่ให้มีการแพร่เช้ือเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยหลัก โดยหลังจากเปิดเกาะแล้วจะมีมาตรการป้องกันไม่ให้มีการน าเช้ือจากภายนอกเข้ามาแพร่ระบาดใน
เกาะภูเก็ตอีกได้อย่างไร เป็นสิ่งท้าทายส าหรับผู้บริหารเกาะนี้ 
สื่อที่น าเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ 
    -สัมภาษณ์ นายวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย เกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ
ประเทศไทย ว่า บริษัทฯ ได้น ากล้าเช้ือชนิด DNA ที่ซื้อมาจากต่างประเทศตั้งแต่ ม.ค. 2563 มาพัฒนาเป็นวัคซีนตัวเลือก และได้เริ่มฉีดในหนูทดลอง
เมื่อ 9 เม.ย. หากได้ผลดีจะน าไปทดลองในคนเฟส 1 และ 2 ควบคู่ และพัฒนาต่อไปในการทดลองเฟสที่ 3 จนสามารถขึ้นทะเบียนกับ อย. ทั้งนี้ การ
ด าเนินการทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ สธ. และรายงานความก้าวหน้าให้กับองค์การอนามัยโลกทุกระยะ  
สื่อที่น าเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์จิระพงค์  เต็มเปี่ยม 
    -กล่าวถึงกรณี รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊คว่า มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเห็นคลื่นระลอกที่ 2 ตามมาหลังจาก
การปลดล็อก ในลักษณะคล้ายสิงคโปร์และญีปุ่่น และเห็นด้วยว่า รัฐบาลควรทอดเวลาไปอีกระยะหนึ่งก่อนท่ีจะปลดล็อก ไม่เช่นนั้นจะเหมือนกับที่นายก
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เคยพูดไว้ว่าถ้าด่วนปลดล็อก แล้วไวรัสโควิด 19 แพร่กระจายอีก สิ่งที่ท าไปทั้งหมดจะสูญเปล่า  
สื่อที่น าเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ถูกทุกข้อ 
    -กล่าวว่า ตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้น พบผู้ป่วยใหม่แค่ 9 ราย แต่อีก 7 วันข้างหน้าตอบยากว่าจะยังได้เห็นเลขตัวเดียวหรือไม่ เพราะการ์ดเริ่มตก แต่
จะโทษประชาชนก็ไม่ได้ เพราะต้องออกมาท ามาหากิน การล็อกดาวน์ต่ออีก 1 เดือนจึงเป็นเรื่องจ าเป็น ไม่เชน่นั้นเจอระบาดรอบ 2 แน่ 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์บุคคลในข่าว 
    -ชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย เสนอทางออกปัญหาการฆ่าตัวตายของคนไทยจากพิษเศรษฐกิจโควิด 19 โดยพบว่า การฆ่าตัวตาย
จากความเครียดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ใกล้เคียงหรือมากกว่าผู้ป่วยท่ีติดเชื้อโควิด 19 อยากให้รัฐบาลเข้ามาดูแลคนตกงานและครอบครัว ต้อง
ได้รับคูปองอาหาร 3 มื้อทุกวัน คนไทยทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปต้องได้รับเงินเยียวยาจากรัฐ คนละ 5 ,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพราะได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการของรัฐและการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทุกคน 
สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด, มติชน คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว 
    -นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ท่ีปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยจ านวนมากเสพข่าวจากสื่อออนไลน์มากเกินไปเพราะมีเวลาว่างจาก
การอยู่บ้านเพิ่มขึ้น จึงควรเสพสื่ออย่างรู้ทันเพื่อให้เกิดความเข้าใจในโควิด 19 โดยยึดหลัก 4 สร้าง 2 ใช้ คือ สร้างความปลอดภัย, สร้างความสงบ, สร้าง
ความหวัง, สร้างความเห็นใจ, ใช้สัมพันธภาพ และใช้ศักยภาพ 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน คอลัมน์ สถานีคิดเลขท่ี 12 
   -กล่าวว่า คนไทยเริ่มทนไม่ไหวกับความยากไรอ้ดอยาก ผู้สูงอายุเริ่มทนไม่ได้กับการอยู่บ้าน ทุกคนเริ่มรู้สึกอยู่นิ่งต่อไปไม่ไดแ้ล้ว วันที่ 28 เม.ย. จึงเป็น
วันท่ีรัฐบาลต้องพิจารณาว่าประเทศไทยควรเป็นอย่างไรต่อไปในกรอบ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉิน เพราะอาการทนไม่ไหวมีผลเกี่ยวข้อง
กับความเครียด สุขภาพจิต ค าเตือนเรื่องฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่น่ารับฟังและเช่ือว่ารัฐบาลก็เริ่มรับฟังแล้ว มาตรการผ่อนคลายคือยาอีกขนานที่ปกป้องคน
ไทยจากความเครียด 
สื่อที่น าเสนอ : ผจก.รายวัน 360 องศา คอลัมน์ คุณภาพชีวิต 
   -เสนอแนวทางการจัดระเบียบโรงทาน-บริจาคของ โดยกรมอนามัย 
สื่อที่น าเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ บทบรรณาธิการสยามรัฐ 
   -กล่าวว่า WHO ประกาศว่ารัฐบาลที่จะลดระดับมาตรการควบคุมโรค ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ คือ 1.สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคใน
ประเทศได้แล้ว 2.ระบบสุขภาพต้องสามารถตรวจหาผู้มีอาการ ตรวจหาเช้ือ แยกตัวและท าการรักษา พร้อมทั้งสอบสวนโรค 3.มีความเสี่ย งระดับน้อย
ที่สุดในสถานท่ีเสี่ยงภัยมากท่ีสุด เช่น บ้านพักคนชรา 4.โรงเรียน ส านักงาน และสถานท่ีสาธารณะต่างๆ ต้องมีมาตรการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ 5.
สามารถจัดการความเสี่ยงของโรคจากผู้ที่เดินทางเข้าประเทศได้ 6.คนในชุมชนต้องมีความรู้ มีส่วนร่วม และได้รับการสนับสนุนให้มีชีวิตอยู่ภายใต้สังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังเกิดโรค แม้สถานการณ์ของไทยอาจมาถึงจุดที่ควบคุมได้ แต่ไม่มีหลักประกันว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงมากข้ึน 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว  
   -กล่าวว่า เมื่อเวลาผ่านพ้นไป สธ.ก็เริ่มรู้จักโควิดมากข้ึน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ เอ บี ซี ไทยเป็นเช้ือโควิดในกลุ่มบี 
วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. ข่าวสด  
   -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 2563 
ได้จัดท าแนวทางการให้บริการส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในหน่วยบริการทีส่อดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด 19 ดังนี ้1.รพ.ส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ปรับรูปแบบให้บริการเข้ากับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และจัดท าแผนปฏิบัติการ 2.ให้สถานบริการบริหารจัดการช่วงเวลาการให้บริการ จ านวนผู้มารับบริการ จัดสถานที่
เพื่อลดความแออัด และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงในบางกลุ่มหรือบาง
กรณี เช่น ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ เป็นต้น ส าหรับผู้ให้วัคซีน ควรผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในการให้วัคซีน ส่วนผู้ปฏิบัติงานขอให้สวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตรวจสอบอาการป่วยของตนเอง 
งบบัตรทอง 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวทะลุคน  
  -กล่าวถึงประวัติ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา ที่โพสต์ท้วงติงรัฐบาลกรณีตัดงบประมาณบัตรทอง 2.4 พันล้าน และงบฯ สธ. อีก 
1.2 พันล้าน  
ความตกลง CPTPP 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา  
   -นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้ก.พาณิชย์ถอนวาระเรื่องการเสนอผลการศึกษาและผลการระดมความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เรื่องการเข้าร่วมความตกลงท่ีครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ของไทย ที่จะ
เสนอครม.วันน้ี (28 เม.ย.) ออกไปก่อน ยืนยันว่าจะไม่เสนอเรื่องนี้กลับเข้าที่ประชุมอีก ตราบใดที่ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมยังไม่มีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ได้สั่งการให้ผู้บริหาร สธ. ท าหนังสือช้ีแจงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมยาและ
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อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยต่อครม. หากไทยตัดสินใจเป็นสมาชิกของ CPTPP โดยระบุว่า สธ.ไม่สนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก CPTPP 
   นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ช้ีแจงว่า การเสนอให้ ครม. พิจารณาอนุมัติให้ไทยเจรจาเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
CPTPP เป็นเพียงข้ันตอนเริ่มต้นเท่าน้ัน ส่วนประเด็นท่ีมีผู้กังวล เช่น การเข้าถึงยา ความตกลง CPTPP ได้ถอดเรื่องการขยายขอบเขตและอายุคุ้มครอง
สิทธิบัตรยา ตลอดจนการผูกขาดข้อมูลผลการทดสอบยาออกไปแล้วตัง้แต่สหรัฐฯ ถอนตัวออกจากการเจรจา สมาชิกยังสามารถบังคับใช้ CL ได้เพื่อดูแล
เรื่องสาธารณสุขและการเข้าถึงยาของประชาชน 
พายุฤดูร้อน 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน บทความ ส่องโรคไขสุขภาพ    
   -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนขณะเกิดฝนตกและลมกระโชกแรงไม่ควรอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ เสาไฟฟ้า และป้ายโฆษณา
ต่างๆ เพราะอาจเกิดการหักโค่น หรือหล่นทับ และไม่ควรอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง อาจเสี่ยงโดนฟ้าผ่า การป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 1.ห้ามอยู่ใกล้หรือใช้
อุปกรณ์ที่เป็นสื่อน าไฟฟ้า 2.ควรหลบในอาคารที่ติดตั้งสายล่อฟ้า และไม่ควรใช้โทรศัพท์ เล่นอินเตอร์เน็ต 3.หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใ ช้ไฟฟ้าทุกชนิด 4.
ขณะขับรถหากมีพายุฝนฟ้าคะนอง ควรหยุดรถในที่ปลอดภัย และรอจนกว่าลมพายุจะสงบ ควรปิดกระจกทุกบาน ไม่ควรออกจากรถโดยเด็ดขาด กรณี
ช่วยเหลือผู้ถูกฟ้าผ่าและผู้ประสบอุบัติเหตุ ต้องช่วยอย่าง รวดเร็ว โดยประเมินสถานการณ์ ความปลอดภัยของที่เกิดเหตุ และโทรสายด่วน 1669 พร้อม
แจง้ข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุ และสถานท่ีเกิดเหตุ ประเมินการหายใจและการเต้นของหัวใจ ถ้าไม่หายใจและหัวใจหยุดเต้น ให้รีบท า CPR จนกว่าหัวใจ
จะเต้น หรือสามารถคล าชีพจรได้ หรือจนกว่าจะมีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินมาช่วยน าส่ง รพ. ทันท ี
 
 

 


