
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มาตรการของ สธ.  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์innnews, กรมประชาสัมพันธ์ 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. และ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโรคโควิด 19 
ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพ่ือรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง และนําไปสู่การเตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้โดยสารและ
ผู้เดินทางในระยะต่อไป นอกจากนี้ รมว.สธ.และคณะ ได้ร่วมเติมสิ่งของในตู้ปันสุข ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารด้วย 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สํานักข่าวไทย, ข่าวหุ้น, workpointnews, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.
100, สปริงนิวส์, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง)  
    -นพ.อนุพงศ์ สุจรยิากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคมุโรค กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า ถือเป็นข่าวดีที่ม ี
ผู้ติดเชื้อรายใหม่จาํนวนหลักเดียวต่อเนื่องมา 2 สัปดาห์แล้ว และการรักษาระยะห่างเป็นเรือ่งสําคัญที่ช่วยให้การตดิเช้ือลดลง โดยจะเห็นไดจ้าก
สถานการณ์ในจีนและเกาหลีใต้ท่ีเกิดการแพรร่ะบาดรอบใหม่ ส่วนการผ่อนปรนมาตรการนั้น จะทยอยพิจารณาทุก 2 สัปดาห์ โดยประเมินจากจํานวนผู้
ติดเชื้อรายใหม่ ขณะเดยีวกัน ผูป้ระกอบการต้องนําเสนอมาตรการป้องกัน การแพร่เช้ือให้ศบค.พิจารณา สําหรับกิจการบางประเภท เช่น สถานเสริม
ความงาม, สนามฟตุบอล ยังมีความเสีย่งเรื่องการสัมผัส คงยังไมม่กีารพิจารณาผ่อนปรนในระยะเวลาอันใกล้นี้ ขอให้ประชาชนปฏิบัตติามมาตรการของ 
สธ. อย่างเคร่งครดั ส่วนประเด็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่หายดีแล้วจะกลับมาป่วยซ้ําได้หรือไม่ เบื้องตน้งานวิจัยทางการแพทย์ของสหรัฐฯ และจีน ยืนยัน
ตรงกันว่าผู้ป่วยท่ีหายดีแล้วจะมภีมูิคุ้มกันเกิดขึ้นเอง แต่ภูมคิุ้มกันจะอยู่นานเท่าใดและสามารถป้องกนัไม่ให้กลับมาป่วยซ้ําได้จริงหรือไม่ ยังไมม่ีข้อมูลทาง
การแพทย์ 
สื่อที่น าเสนอ:นสพ.ไทยรัฐ,เว็บไซต์(ผู้จัดการ,workpointnews,ศูนย์ข่าวแปซิฟิก,จส.100,สํานักข่าวไทย,สวท.,ไอเอ็นเอ็น ทีวีทุกช่อง) 
    -นางธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรึกษาระดับกระทรวง ด้านการพยาบาล เปดิเผยว่า มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อแล้ว 103 คน ในจํานวนนี้มากกว่า 
ครึ่งหนึ่งติดเชื้อจากการรักษาผู้ป่วย ส่วนหน่ึงมาจากการที่ผูป้่วยไมย่อมบอกข้อมูลตามจริง และร้อยละ 40 ของบุคลากรทางการแพทย์ท่ีติดเชื้อเป็น
พยาบาล  สธ.ได้จดัตั้งศูนย์ประสานงานความร่วมมือของพยาบาลเพือ่กําหนดทิศทางการดูแลผู้ป่วย 
    -นางศิริมา ลีละวงศ์ ผอ.กองการพยาบาล เปิด 6 วิถีชีวิตใหม่ของพยาบาล ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทํางาน เปลี่ยนทุก 8 ช่ัวโมงหรือเมื่อ
เปียก ล้างมือบ่อยๆ พกเจลแอลกอฮอล์ อาบน้ํา เปลี่ยนชุดก่อนกลับบ้านหรือไปที่สาธารณะ ซึ่งเดิมอาจทําเพียง 70-80% แต่จากนี้ต้องทําได้ 100% แม้
จะหมดโควิดก็ต้องทําต่อ  
   -นางสุทธิพร  เทรูยา รองผอ .ฝ่ ายการพยาบาล สถาบันบํ าราศนราดู ร  กล่ าวว่ า  การดูแลผู้ ป่ วย โควิด -19 ของสถาบันฯ  จะเน้น  
2 หลัก คือ ผู้ป่วยปลอดภัย และพยาบาลปลอดภัย ไม่แพร่เช้ือ โดยสถาบันฯ รับผู้ป่วยโควิด 214 ราย หายกลับบ้าน 210 ราย ตาย 4 ราย บุคลากรไม่มี
การติดเช้ือ เพราะมีการบริหารจัดการที่ดี ให้บุคลากรอาบน้ําเปลี่ยนชุดก่อนกลับ ชุดพยาบาลซักใน รพ. 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สํานักข่าวไทย) 
    -สปสช. จัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทางรอดใหม่จากโควิด-19” โดยนพ.ธนรักษ ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แนะกลุม่เสี่ยง
ไข้หวัดใหญ่และบุคลากรทางการแพทย์รีบไปฉีดวัคซีนก่อนเข้าฤดฝูน ช้ีอาการเบื้องต้นคล้ายกับโควิด 19 หากผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มจะสร้างความสับสน 
เป็นปัญหาในการควบคุมการระบาดของโควิด 
    ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศนูย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรสัวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ กล่าวว่า ปีนี้มีการรณรงค์ป้องกันโควิด 19 ใน
เดือน ก.พ.- เม.ย. พบว่าผู้ป่วย Influenza-like illness ลดลงแบบมีนัยสําคญั เช่ือว่าอุบัติการณ์ไขห้วัดใหญ่จะน้อยลงกว่าปีก่อน แตย่ังแนะนําให้กลุ่ม
เสี่ยงไปฉดีวัคซีนก่อนช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เพราะถ้าป่วยแล้วลงปอดจะมีโอกาสเสียชีวิตได ้ ส่วนข้อมูลที่แชร์กันทางโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการฉดี
วัคซนีไข้หวัดใหญ่จะช่วยป้องกันโควิด 19 ได้หรือไม่ ไวรสัทั้ง 2 ชนิดอยู่คนละกลุ่ม วัคซีนไข้หวัดใหญจ่ึงไม่สามารถป้องกันโควดิ-19 ได้  
    นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ปีนี ้สปสช.จัดซื้อวัคซีน 4 ล้านโดส เป็นเงินประมาณ 450 ล้านบาท สําหรบั 7 กลุ่มเสี่ยง การ
ให้วัคซีนแบ่งเป็น 2 พื้นที่ คือ กทม.และต่างจังหวัด โดยต่างจังหวัดมีรพ.สต. และอสม. ซึ่งมีรายชื่อกลุ่มเสี่ยงเพื่อเรยีกไปฉดีวัคซีนได้อยูแ่ล้ว แต่ในกทม.มี
การเคลื่อนไหวของประชากรสูง จึงมีระบบช่วยให้วัคซีนคือ 1.ประสานสายด่วน 1330 และ 2.ลงทะเบียนจองคิวนัดหมายผ่านแอปพลเิคชัน หรือ แอดไลน ์
“@UCBKK สปสช.สรา้งสุข” โดยกลุ่มเสี่ยงสามารถรับวัคซีนได้ทุกสทิธิ 
สื่อที่น าเสนอ: นสพ.ข่าวสด 
    -น พ . พ ร ชั ย  จิ ร ะ ชน า กุ ล  ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค  ก ล่ า ว ถึ ง ก ร ณี ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ พบ ผู้ ป่ ว ย โ ร ค โ ค วิ ด -19 บ า ง ร า ย มี ร อ ย 
โรคผิวหนังบริเวณนิ้วเท้า ลักษณะเป็นตุ่มบวมแดงเข้มจนถึงม่วง และอาจเป็นอาการแสดงของโรคโควิด 19 ว่า จากการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวเป็น
การให้ข้อสังเกตเบื้องต้น ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ารอยโรคที่ผิวหนังดังกล่าวเป็นอาการแสดงที่บ่งช้ีว่า ผู้ป่วยเป็นโรคโควิด-19 ต้องอาศัยประวัติและ
อาการอื่นๆ ของผู้ป่วยมาพิจารณาร่วมด้วย ทั้งนี้หากประชาชนมีอาการผิดปกติทางผิวหนัง ร่วมกับอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรืออาการทางระบบทางเดิน
หายใจอื่นๆ ควรรีบมาพบแพทย์  
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สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์js100 
    -กรมสุขภาพจิต เผยหลัก 5 ส. สังเกต สื่อสาร ใส่ใจรับฟัง สร้างเสริมสุขภาพกายใจ และส่งต่อทันที ดูแลใจลูกวัยรุ่นให้พร้อมรับมือกับไวรัสCOVID-19 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์สํานักข่าวไทย 
    -สสจ.กระบี่ เผยผลตรวจสารคัดหลั่งผู้ที่เดินทางกลับจาก จ.ภูเก็ต 398 คน มีผลเป็นลบ อยู่ระหว่างรอผลอีก 52 คน ในพื้นที่ อ.ปลายพระยา และ อ.
คลองท่อม นอกจากนี้ ได้นําลูกเรือประมงพาณิชย์ที่เดินทางมาจากประจวบคีรีขันธ์และตรังเข้ามาในพื้นที่ รวม 49 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 28 คน 
แรงงานไทย 21 คน เข้าเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งที่รพ.กระบี่ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดระลอก 2 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สํานักข่าวไทย 
    -สคร.12 สงขลา เผย รพ.สนาม ศูนย์กักตัวตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งดูแลชาวต่างชาติที่เข้าประเทศผิดกฎหมาย เป็นสถานที่ระบบปิด มี
การแยกส่วนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานการดูแลของสธ. ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ไม่ใช่สถานที่กักตัวของคนทั่วไป 
จึงไม่กระทบต่อบุคคลภายนอกและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง 
มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก.
รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทเูดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ,แนวหนา้ ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, ฐานเศรษฐกิจ,สํานกัข่าวอิศรา, siamsport, innnews, newtv, mthai, 
bbc, acnews, js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, workpointnews, reuters, 
thaiquote) ทีวีทุกช่อง 
    -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า ยอดผู้ตดิเช้ือสะสม 3,017 ราย ผูต้ิดเชื้อรายใหม่ 2 ราย ไม่มผีู้เสียชีวิตเพิ่ม  รวมยอดเสียชีวิตสะสม 56 
ราย หายป่วยกลบับ้านได้เพิ่ม 2 ราย รวมยอดหายป่วยสะสม 2,798 ราย และรักษาตัวอยู่ใน รพ. 163 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 2 ราย เป็นผู้ป่วยจากการ
สมัผสัใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายกอ่นหน้า เป็นหญิง อายุ 19 ปี ภูมิลําเนากรุงเทพฯ มีประวัตสิัมผัสกับผู้ป่วยในครอบครัว (พ่ีเขย พี่สาว และหลานสาว) 
เริ่มป่วยด้วยอาการไข้ ถ่ายเหลว วนัท่ี 5 พ.ค. และหญิง อายุ 51 ปี ภูมิลําเนานราธิวาส มีประวัตสิัมผสัผู้ป่วยยืนยัน จังหวัดที่ไม่มรีายงานผู้ป่วยในช่วง 28 
วันเพ่ิมขึ้น 4 จังหวัด คือ นครศรธีรรมราช พังงา สตูล และเลย รวม 50 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่ยังมรีายงานผู้ป่วยในช่วง 28 วัน 18 จังหวัด โดยช่วง 2 
สัปดาห์ ปัจจัยที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ 1.พบในศูนย์กักกันและผู้ต้องกัก 2.ค้นหาเชิงรุก 3.สัมผสัผู้ป่วยรายก่อนหน้า 4.กลับจากต่างประเทศเข้าสถานกักกัน 
และ 5.ไปสถานที่ชุมชน ซึ่งปัจจัยนี้ต้องระวังเพราะจะขยายผ่อนปรนระยะ 2 ซึ่งจากระบบกักกันและการค้นหาเชิงรุกที่ดี ทําให้ตัวเลขผูป้่วยต่ํามาก แต่ยัง
วางใจไม่ได้ ทุกคนต้องร่วมมือปฏบิัติ 3 ข้อ คือสวมหน้ากากอนามยัทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หรืออยู่บา้นกับผู้สูงอายุ ลา้งมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างทาง
สังคม 
    -ข้อมูลถึง 8 พ.ค. ตรวจตัวอย่างไปแล้ว 286,008 ตัวอย่าง ติดเช้ือ 3,000 ราย อัตราการติดเช้ือ 1.05 % จํานวนที่ตรวจเทียบกับประเทศอื่นมากที่สุด
วันนั้นคือ อิตาลี ตรวจ 41,558 รายต่อล้านประชากร สิงคโปร์ 29,765 รายต่อล้านประชากร สหรัฐอเมริกา 27,025 รายต่อล้านประชากร ไทย 4,294 
รายต่อล้านประชากร ซึ่งมากกว่าไต้หวัน เวียดนาม ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เมื่อเทียบต่อจํานวนประชากร 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ 
    -นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวว่า ก.พ.รายงานที่ประชุม ครม.ว่าหน่วยงานราชการได้เหลื่อมเวลาทํางานส่วนใหญ่ในเวลา 08.00 น. และ 
07.00 น. ซึ่งนายกฯ ได้สั่งการให้เหลื่อมเวลามากขึ้นเพื่อลดความแออัดในการเดินทาง ด้านหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 56 แห่ง มกีารเหลื่อมเวลา 7 ช่วง ตั้งแต่ 
07.00-10.00 น. และมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลยแห่งที่ให้ทํางานที่บ้านเกิน 80% อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย ขณะที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานว่าการให้ข้าราชการทํางานท่ีบ้านได้ผลดีและงานออกมาเร็ว ส่วนภาคเอกชนที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการแล้ว จะ
รณรงค์ผ่านหน่วยงาน ต่าง ๆ อาทิ ก.การคลัง ท่ีจะตั้งเป็นเงื่อนไขในการรับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา   
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน) 
    -ครม.มมีติรบัทราบรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานใน-นอกสถานท่ีตั้งของส่วนราชการ ตามที่ก.พ.เสนอ โดยมี 134 ส่วนราชการ จากทั้งหมด 142 ส่วน
ราชการ คิดเป็น 94% ในจํานวนนี้มีการปฏิบตัิงานนอกสถานท่ีตั้ง 100% ส่วนการปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีตั้งของส่วนราชการ ส่วนใหญเ่ลือกใช้การเหลื่อม
เวลาการปฏิบัติงาน 07.00-15.00 น. และ 07.30-15.30 น. และมขี้าราชการและเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานในสถานท่ีตั้งตามวันเวลาปกติในบางลักษณะงาน 
อาทิ งานให้บริการประชาชนงานรักษาพยาบาล งานควบคมุผู้ต้องขัง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั งานตามนโยบายเร่งด่วนจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นต้น โดย ก.พ.จะประสานขอคําแนะนําจากสธ.และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทํามาตรฐานแนวทางปฏิบัติงานใน-นอก
สถานท่ีตั้งท่ีเหมาะสมต่อไป 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด 
    -ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติเรื่องแนวทางการออกบิณฑบาตของพระสงฆ์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 โดยขอให้สวมหน้ากากผ้า/หน้ากาก
อนามัยขณะออกบิณฑบาต และขอความร่วมมืองดให้พรพุทธศาสนิกชนหลังใส่บาตรเสร็จ นอกจากนี้ เมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วต้องสรงน้ําทุกครั้ง ทั้งนี้ 
จากการรายงานของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ พบว่ามีพระภิกษุสามเณรได้รับความเดือดร้อนประมาณ 19,000 รูป และวัดได้รับ
ผลกระทบกว่า 300 วัด คณะกรรมการกองทุนวัดอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือ 24 ล้านบาท 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, สํานักข่าวอิศรา, newtv. 
    -สสส. สพฐ. ร่วมกันพัฒนาชุดเครื่องมือการจัดการโรงเรียน ‘รับมือโควิด-19’ ส่งมอบให้กับ รร.ตชด. ขณะที่ ผบช.ตชด. สั่งการโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดเรียน 
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สื่อที่น าเสนอ :นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จดัการ, ขา่วสด, สาํนักข่าวไทย) 
    -สวทช. ร่วมกับ บ.เน็ตเบย์ จก. เครือข่ายรพ.กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ และสป.สธ. พัฒนาแพลตฟอร์ม "ระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์ทาง
การแพทย์สู้ภัยโควิด -19" (Medical Devices System for COVID-19) รวบรวมข้อมูลรพ./สถานพยาบาลที่ต้องการรับบริจาคอุปกรณ์/เครื่องมือ
การแพทย์ ประสานไปยังผู้ประสงค์บริจาคทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อให้ความต้องการมอบเช่ือมโยงกันได้ทันทีผ่านเว็บไซต์  
URL:mdscovid19.in.th  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, chiangmai-mail) 
    -ผู้แทน รมว.กลาโหม รับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 จากนายหยางซิน 
อุปทตูสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 18 รายการ รวมมูลค่า 6 ล้านหยวน หรือ 30 ล้านบาท 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, efinancethai 
    -นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ นายกสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ยันฮีฟ้าทะลายโจร จาก ทพญ.ลดาวดี  สัมฤทธิวณิชชา  กรรมการบริหารและ
แพทย์แผนไทย บ. ยาอินไทย จก. โดยสธ.แนะนําให้ประชาชนใช้ฟ้าทะลายโจรบําบัดรักษาตนเองเบื้องต้นจากไข้หวัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในช่วงการระบาดของโรค
โควิด-19  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ, สํานักข่าวอิศรา 
    -สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จัดพิมพ์บทความ 8 คําถามเรื่องการคลายล็อกรอบ 2 ในมุมมองของนักระบาดวิทยาและนักวิจัยนโยบาย
สุขภาพ ซึ่งถามและเรียบเรียงโดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง และวุฒิพงษ์ ตุ้นยุทธ ์
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์thaiquote 
    -ไปรษณีย์ ไทย ร่วมกับสธ. จัดส่งคูปองส่วนลดมูลค่ า 1,600 บาท สํ าหรับซื้อสินค้ าร้ านซีพี เฟรชมาร์ทให้กับอสม. 1 ล้านคน 
ทั่วประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, มติชน 
    -กทม. พบผู้ป่วยติดเช้ือรายใหม่  1 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,529 ราย จากการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานที่ที่ ได้ รับ 
การผ่ อนปรน ส่ วนใหญ่ ให้ ความร่ วมมื อดี  ยกเว้ นภายในสวนสาธารณะ  จึ งมอบหมายให้ สํ านั กเทศกิ จประสานเจ้ าหน้ าที่ ตํ ารวจและ  
กอ.รมน.กทม. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราอย่างเข้มข้น หากพบบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดจะเชิญออกนอกพื้นที่สวน และหากมีประชาชนจํานวนมากไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดหรือคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ อาจเสนอให้ กทม.ปิดสวนสาธารณะ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, 77 kaoded) 
   -ผ วจ . เ ชี ย ง ร า ย  แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ร่ ว ม กั น ส่ ง ผู้ ที่ เ ดิ น ท า งม า จ า ก ต่ า ง ป ร ะ เ ทศ  ที่ เ ข้ า รั บ ก า ร กั ก ตั ว เ อ ง ที่ โ ร ง แ ร ม 
เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 34 คน จาก จ.ภูเก็ต 23 คน และจากประเทศเมียนมา 11 คน กลับภูมิลําเนาแล้ว  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, 77kaoded 
   -รองผวจ.ปทุมธานี ตรวจสถานที่รองรับกักกันเพื่อสังเกตอาการบคุคลกลุม่เสี่ยงท่ีมาจากพื้นท่ีเสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยใช้อาคาร
ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา มีห้องพัก 98 ห้อง รองรับผู้เข้าพักได้เฉลี่ยเดือนละ 196 ราย 
ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณในการดําเนินงานจาก จ.ปทุมธาน ี 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ 
   -ผวจ.ภู เก็ต  ประชุมคกก. โรคติดต่อจั งหวัด  พักการดํ า เนินการรพ.สนาม ช่ัวคราว โดยรพ.สนามแห่ งที่  1 ปิด ช่ัวคราววันที่  
31 พ.ค. ส่วนรพ.สนามแห่งที่ 2 ปิดช่ัวคราววันที่ 15 พ.ค. เนื่องจากไม่มีจํานวนผู้ป่วยเพิ่ม นอกจากนี้ พิจารณาการเปิด-ปิดท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมี
นักท่องเที่ยวท่ียังตกค้างในภูเก็ตกว่า 4 พันคน สําหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ยอดผู้ป่วยสะสม 224 ราย 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ 
    -ผวจ.นครพนม นําเจ้าหน้าท่ีตรวจคัดกรองแรงงานท่ีเดินทางจาก จ.ภูเกต็ อีก 18 ราย ที่โดยสารรถบัสเที่ยวพิเศษทีจ่ังหวัดส่งไปรับจากภูเก็ต ซึ่งในช่วง
สัปดาห์ทีผ่่านมา ส่งรถบสัโดยสารไปรับแรงงานท่ีภูเก็ต 5 เที่ยว รวมผู้เดินทางกลับ 116 ราย ทุกรายตอ้งผ่านการตรวจสอบคดักรองและเข้าสู่กระบวนการ
กักตัวเพื่อป้องกันโรคอย่างเข้มงวด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซตโ์พสต์ทเูดย์ 
    -คณะทํางานป้องกันโควิด-19 จ.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านเสริมสวยในตลาดเทศบาลเมืองสระแก้ว 20 แห่ง กําชับให้ทําตามเกณฑ์ของสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด หากไม่เช่ือสั่งปิดบริการทันที เพื่อป้องกันเช้ือไวรัสกลับมาระบาด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซตผ์ู้จัดการ, บ้านเมือง 
    -สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ส่ งมอบตู้ตรวจเช้ือแบบความดันลบ และตู้ความดันบวก 
จํานวน 7 ตู้ ให้แก ่รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 3 ตู้ รพ.ปะทิว 1 ตู้ รพ.หลังสวน 1 ตู้ และรพ.ท่าแซะ 1 ตู้ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ 
    -ม.นครพนม สร้างตู้คัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากตู้โทรศัพท์สาธารณะทีโอที เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยมอบให้กับรพ.นครพนม จํานวน 
2 ชุด 
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ประเด็นที่มีผลกระทบ 
1.ปลดล็อกจีน-เกาหลีใต้ 
สื่ อที่ น า เสนอ  : นสพ . ( ไทย โพสต์ ,  ไทยรั ฐ ,  เ ดลิ นิ วส์ ,  ก รุ ง เทพธุ ร กิ จ ,  สยามรั ฐ )  เ ว็ บ ไซต์ ( เ ดลิ นิ วส์ ,  ก รุ ง เทพธุ ร กิ จ ,  ผู้ จั ดการ ,  
ไทยโพสต์, แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ไอเอ็นเอ็น, สํานักข่าวไทย, thaiPBS, one31, tnn, thebangkokinsight) 
    -นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมครม.ยังไม่เห็นชอบการปลดประเทศจีนและเกาหลีใต้ ออกจากประเทศเฝ้าระวัง
เขตโรคติดต่ออันตราย ซึ่งศบค.จะเป็นผู้พิจารณา ด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า ยังไม่มีการพิจารณาให้จีนและเกาหลีเดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทย เพราะต้องเสนอให้นายกฯ พิจารณา แต่ในส่วนของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถเดินทางได้ตามปกติ 
2.การผ่อนปรนกิจการในระยะ 2 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, sanook, innnews, mcot, efinancethai) 
    -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงการผ่อนปรนระยะที่ 2 เกี่ยวกับการถ่ายทํารายการและโฆษณา โดยอนุโลมให้จํากัดจํานวนคนไม่เกิน 5 
คน ว่า เป็นเพียงร่างข้อเสนอยังไม่ถือเป็นข้อยุติ หากมีข้อเสนอสามารถส่งไปยังคณะกรรมการชุดต่างๆ ผ่านปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้ ส่วนข้อกังวลเรื่อง
การคลายล็อกและใช้ชีวิตตามปกติจะทําให้เกิดการระบาดรอบ 2 ศบค. มีการพิจารณาหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์,สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, มติชน, บ้านเมือง, 
แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, thaiPBS, efinancethai, nationtv., Thestandard, จส.100,ข่าวหุ้น, สปริงนิวส์) 
    -พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แถลงภายหลังประชุมครม. ว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นการพิจารณาของ ศบค. โดยจะคํานึงถึงมาตรฐานด้านการ
สาธารณสุขเป็นหลัก ซึ่งวันศุกร์ที่ 15 พ.ค.นี้ ศบค.จะไปตรวจเยี่ยมสถานท่ีที่จะมีการปลดล็อกระยะที่ 2 ยืนยันยังต้องขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ
โดยเคร่งครัด พร้อมช่ืนชมภาคเอกชน โดยเฉพาะเรื่องการจัดตู้แบ่งปัน  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ, newtv., innnews) 
    -นายอนุทิ น  ชาญวี รกู ล  รองนายก ฯ และ  รมว .สธ . กล่ า วภายหลั งประ ชุมครม .  ว่ า  มี ร ายงานเ รื่ อ งผลที่ ต ามมาและแนวทาง 
การรับมือหากต้องผ่อนปรนระยะที่ 2 ส่วนเรื่อง พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังไม่มีการพูดถึง ท้ังนี้ ที่ประชุมให้ความสําคัญในการหารือเรื่องการควบคุมการระบาด และ
ประเมินสถานการณ์ภาพรวม ต้องขอให้ประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการเว้นระยะห่าง สว่นการให้ข้าราชการทํางานอยู่บ้านและเหลื่อมเวลา หน่วยงานที่
มีความพร้อมสามารถนําร่องปฏิบัติได้เลย  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน 
    -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สธ.ดําเนินการตามกรอบระยะเวลาของ ศบค. คือ วันท่ี 8-12 พ.ค. เป็นช่วงรับฟัง
ความคิดเห็น และวันท่ี 13 พ.ค. สมช.จะประชุมรับทราบผลการรบัฟังความคิดเห็น โดยปลดั สธ. จะเข้าประชุมในฐานะประธาน ศปก.สธ. เพื่อร่วม
พิจารณาเตรยีมข้อเสนอต่างๆ และวันท่ี 15 พ.ค. จะมีการประชุม ศบค.โดย นายกฯ เป็นประธาน พิจารณาข้อเสนอมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 เพื่อ
กําหนดมาตรการดําเนินการต่อไป 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด 
    -นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข้อกังวลหากเปิดห้างสรรพสินค้า ว่า ยากให้ทุกธุรกิจกลับมาดําเนินการได้ตามปกติระดับหนึ่ง 
แต่ไม่ควรเพิ่มความเสีย่งแพร่เชื้อโควิด-19 ในประเทศ ซึ่งในส่วนบุคคลช่วยได้ด้วยการไปห้างเพราะความจําเป็นและควรรีบกลบั อยากให้มองว่าการไปเดิน
ห้างเป็นการเพิ่มความเสี่ยงตัวเองและคนในครอบครัว ในส่วนของคนดูแลห้าง ต้องลดความเสี่ยงในการแพร่โรคให้มากที่สุด คัดกรองคนมาเดินห้าง คัด
กรองคนให้บริการ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องใส่หน้ากากผ้า ทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสให้มากสุดเท่าที่ทําได้ ระบายอากาศให้ถ่ายเทมากที่สุด  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, มติชน 
    -นายเกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดิเอ็มโพเรี่ยม กรุ๊ป และกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จํากัด เปิดเผยว่า ได้เสนอให้
เลื่อนระยะเวลาเคอร์ฟิวจาก 22.00-04.00 น. เป็น 23.00- 04.00 น. เพื่อให้ร้านค้าโดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารมีเวลาในการจัดเก็บร้านและเดินทางกลับ
บ้าน ส่วนการเตรียมพร้อมเปิดให้บริการศูนย์การค้า ได้ออกมาตรการด้านความสะอาดและความปลอดภัย 5 มาตรการหลัก 34 มาตรการย่อยสําหรับ
ลูกค้า และ 6 มาตรการเสริม 66 มาตรการย่อยสําหรับ 5 กลุ่มธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยจํากัดเวลาให้บริการคนละ 2 
ชม. และหากลูกค้าเข้ามาเกินจํานวนที่กําหนด จะมีระบบคอยแจ้งเตือนเพื่อปิดให้บริการทันที  
สื่อที่น าเสนอ :นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, gmlive) 
    -ห้างเซ็นทรัล เตรียมความพร้อมเปิด 23 สาขาท่ัวประเทศ ชูคอนเซ็ปต์ "ห้างเซ็นทรัล สะอาด ปลอดภัย อุ่นใจ เสมือนอยู่บ้าน" ด้วย 5 หัวข้อหลัก 75 
มาตรการเข้ม ล่าสุดมีบริการลิฟต์ไร้สัมผัสในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ 
4.ความเสี่ยงช่วงเปิดเทอม 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์thebangkokinsight, ThaiQuote 
    -นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิด
ภาคเรียน ว่า โควิด 19 ในเด็กมีความรุนแรงน้อย แต่เด็กจะเอาเช้ือกลับบ้านและแพร่ระบาดไปยังบุคคลในบ้านได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะถ้ามีผู้สูงอายุ 
การวางแผนเปิดเทอมจะต้องมั่นใจว่าควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในเด็กนักเรียนได้ ในเด็กโต สามารถเรียนท่ีบ้านทางออนไลน์ และไปทําการบ้าน
ที่โรงเรียนเป็นครั้งคราว ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงในเด็กเล็ก จําเป็นต้องแบ่งกลุ่มเด็ก เรียนเป็นวัน เป็นผลัด ควรมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน และกระจายอํานาจให้
แต่ละท้องถิ่นดูแลตามความเหมาะสม แต่ทั้งครู ผู้ปกครองและนักเรียน จะต้องเข้าใจและตระหนักในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่สามารถควบคุมได้ 
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5.รายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ 
สื่อที่น าเสนอ: นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ) 
    -จากกรณีเจ้าหน้าท่ีตํารวจสายตรวจ สภ.ป่าตอง ติดเช้ือโควิด-19 จํานวน 1 นาย โดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจโรงพักเดียวกันสัมผัสใกล้ชิด 24 นาย ได้เก็บ
ตัวอย่างสารคัดหลั่งส่งตรวจ ผลเป็นลบทั้ง 24 นาย อย่างไรก็ตาม ทั้ง 24 นายได้เข้ากักตัวท่ีโรงแรมในพื้นที่ป่าตองเพื่อเฝ้าสังเกตอาการจํานวน 14 วัน 
สื่อที่น าเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์ 
    -ยะลา พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย จาก ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา 
6.คนไทยกลับจากต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน 
    -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า ผู้ เดินทางเข้าประเทศที่ต้องกักกันในสถานที่ของรัฐ ตั้ งแต่  3 เม.ย. -11 พ.ค.  
มียอดคัดกรองสะสม 16,934 ราย กลับบ้านได้แล้ว 7,154 ราย และพบผู้ติดเช้ือสะสม 90 ราย คนไทยเดินทางเข้าประเทศทางด่านชายแดนสะสม 
10,298 ราย มาจากด่านมาเลเซีย 8,912 ราย รองลงมาคือ เมียนมา 691 ราย ลาว 399 ราย และกัมพูชา 296 ราย  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด) 
    -พล.อ.ชัยชาญ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องที่พักให้คนไทยท่ีลงทะเบียนขอเดินทางกลับประเทศกับก.การต่างประเทศประมาณ 10,000 คน ว่า 
ขณะนี้ประสานโรงแรมซึ่งทุกแห่งจะมีมาตรฐานเดียวกันตามที่สธ.กําหนด โดยก.กลาโหมจะทําหน้าที่บริหารจัดการ ส่วนที่ห่วงว่าคนไทยที่ลงทะเบียนขอ
เดินทางกลับจะเดินทางมาในระหว่างโรงเรียนกําลังจะเปิดภาคเรียนนั้น ยืนยันว่าคนท่ีเดินทางเข้ามาจะต้องผ่านการคัดกรองตามระบบอยู่แล้ว เมื่อกลับไป
อยู่กับครอบครัวจะปราศจากเชื้อไวรัส 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
    -ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีกลุ่มคนไทยทยอยเดินทางกลับเข้าประเทศ วันที่ 12 พ.ค. จากรัสเซีย 97 คน เจ้าหน้าที่นําไปกักตัวที่โรงแรมเบย์บีช 
พัทยา จ.ชลบุรี นักการทูตไทยจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพาโร ประเทศภูฏาน  1 คน นําไปกักตัวที่โรงแรมเมอเวนพิค ถ.วิทยุ นักการทูตชาว
เมียนมา 2 คน จากกรุงย่างกุ้ง และกลุ่มคนไทยที่ตกค้างในสหรัฐฯ 201 คน ทั้งหมดกระจายกักตัวที่โรงแรมจอมเทียนฮอลิเดย์อิน จ.ชลบุรี โรงแรมภัทรา 
ถ.พระราม 9 โรงแรมเมอเวนพิค ถ.วิทยุ และโรงแรมคิวว์ สุขุมวิท 79 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด 
    -หลังจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ประกาศขยายคําสั่งควบคุมการเคลื่อนย้ายแบบมีเง่ือนไขออกไปถึงวันท่ี 9 มิ.ย.นี้ นายอําเภอเบตง ได้ประชุมหารือถึง
มาตรการป้องกันการลักลอบข้ามแดนมาจากประเทศมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติ โดยบูรณาการกําลังทหาร ตํารวจ เจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ศุลกากร และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ใช้มาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะเข้า -ออกพรมแดนไทย-มาเลเซีย 
และเพิม่ความเข้มงวดในการลาดตระเวนชายแดนไทย-มาเลเซีย  
7.ผลกระทบจากการตรวจโควิด 19 พลาด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์nationtv. 
    -คนขับสามล้อ ขอความเป็นธรรม กรณีรพ.แห่งหนึ่งใน อ.บางเลน จ.นครปฐม วินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นผู้ป่วยรายที่ 23 ของ จ.นครปฐม แต่
หลังจากส่งไปรักษาท่ีรพ.นครปฐม และตรวจเชื้อซ้ําไม่พบการติดเชื้อ รวมถึงไปตรวจที่รพ.ศิริราชก็ไม่พบเช้ือ โดย จ.นครปฐม ต้องกักตัวและตรวจหาเช้ือ
กลุ่มเพื่อนสามล้อ พนักงานร้านสะดวกซื้อ และคนในครอบครัวเกือบ 20 คน ซึ่งท้ังหมดไม่พบการติดเชื้อ ขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ท่ีรพ. อาการเป็นปกติ และ
ยังไม่ได้รับการชี้แจงว่าเป็นโรคอะไร อยากให้จังหวัดถอนรายช่ือออกจากการเป็นผู้ติดเช้ือรายที่23 เพราะถูกตีตราจากสังคม ครอบครัวได้รับผลกระทบ 
และเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, บ้านเมือง, innnews, 77kaoded 
    -กรณสีาววัย 20 ปี จ.ฉะเชิงเทรา ถูกสังคมรังเกยีจ หลัง ศบค.-ผวจ.ฉะเชิงเทรา ระบุแม่เสียชีวิตจากโควิด-19 แม้ผลตรวจในห้องแลบ็ 4 แห่งไม่พบเช้ือ 
ล่าสดุ ผู้แทนเอกอัครราชทูตไตห้วนัประจําประเทศไทย พร้อมด้วย นายจาง เจิ้นกั๋ว รองผอ.สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป นางสุจิตตรา ลาภธีร
วุฒิ ตัวแทนสมาคมการค้าไทยไตห้วัน ตัวแทนอบจ.ฉะเชิงเทราตัวแทนสสจ.ฉะเชิงเทรา และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลติชิ้นส่วนยาน
ยนต์ ตะแกรงเหล็ก และเคสคอมพิวเตอร์ ท่ีไดร้ับผลกระทบจากข่าวแม่ค้าขายอาหารในโรงงานเสยีชีวิตจากโรคโควิด-19 และร่วมกันแถลงข่าว  
    นายจัน ซิ หลง เจ้าของกิจการ กล่าวว่า ขณะนี้สถานประกอบการของตนเองปลอดเช้ือไวรัสโควดิ-19 ผลกระทบที่เกิดขึ้นทําให้คู่คา้ไม่กล้าสั่งซื้อสินค้า
และไม่เข้ามาติดต่อกับโรงงาน นอกโรงงานต้องหยุดกิจการ 3 วัน พนักงานอีกกว่า 200 ชีวิตต้องหยุดงานเพื่อตรวจหาเชื้อและกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน 
รวมถึงคนในครอบครัวของพนักงาน ทําให้ขาดรายได้ ส่วนครอบครวัของแม่ค้าขายอาหารในโรงงานซึ่งเสียชีวิต และถูกสั่งให้หยุดขายอาหารกว่า 1 เดือน
นั้น ล่าสดุโรงงานได้อนุญาตให้ครอบครัวกลับเข้ามาขายอาหารแล้ว หลังการตรวจไม่พบเช้ือ ทั้งนี้ ผูส้ือ่ข่าวพยายามซักถามถึงผลการตรวจ รวมทั้งแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบท่ีเกิดกับครอบครัวของผู้เสยีชีวิต แต่ นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ รอง นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา ปฏิเสธท่ีจะตอบ
คําถาม  
8.การจัดซ้ือเคร่ืองพ่นกันโควิดของ อปท. 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ ( สํานักข่าวอิศรา ) 
    -นายวัลลภ ช่วยบํารุง ปลัดเทศบาลนครตรัง ช้ีแจงกรณีการยกเลิกการจัดซื้อเครือ่งพ่นสารเคมีละอองฝอย 5 เครื่อง วงเงิน 370,000 บาท ว่า ได้สั่งการ
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีราคาสูงกว่าเครื่องที่ประกาศขายตามท้องตลาด ทั้งนี้ การตั้งราคากลางเครื่องพ่นสารเคมีละอองฝอย ตัวละ 75,000 
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บาท เป็นไปตามบัญชีรายการครุภัณฑ์ของ สป.สธ. ที่จัดทําไว้ในช่วงเดือน ต.ค. 2561 เทศบาลนครตรังจึงตั้งราคาการจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีละอองฝอย 
เครื่องละ 74,000 บาท ก่อนที่คณะกรรมการราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องพ่นสารเคมีละอองฝอย ของเทศบาลนครตรัง จะท้วงติง
เนื่องจากสืบค้นข้อมูลเว็บไซต์พบว่ามีเครื่องรุ่นเดียวกันราคาต่ํากว่า และเสนอให้ยกเลิกการจัดซื้อ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับราชการ 
    คําถามที่น่าสนใจ คือ 1.ใครเป็นคนกําหนดว่าตอ้งอ้างอิงราคาครุภัณฑ์ ของสป.สธ. 2.สป.สธ. รับทราบข้อมูลที่หน่วยงานท้องถิ่นนําราคาครุภัณฑ์ไปตั้ง
เป็นราคากลางจัดซื้อสินค้าเพื่อนํามาใช้ในภารกิจป้องกันเช้ือโควิดหรือไม่ 3.นอกจากเทศบาลนครตรัง  มีหน่วยงานท้องถิ่นอื่นอีกหรือไม่ที่ดําเนินการใน
ลักษณะเดียวกัน จัดซื้อไปแล้วก่ีแห่ง หน่วยงานท่ีเพิ่งจะประกาศจัดซื้อ ยังจัดซื้อต่อหรือยกเลิกเหมือนเทศบาลนครตรัง  
9.การแพร่เชื้อโควิด 19 
สื่อที่น าเสนอ : ช่อง tnn16 
    -ข้อมูลอ้างอิงจากอเมริกาและญี่ปุ่น ยืนยันว่า เ ช้ือไวรัสโควิด -19 สามารถล่องลอยในอากาศได้นานถึง 3 ช่ัวโมง ไกลสุดถึง  
8 เมตร และติดต่อกันทางลมหายใจไดด้้วยการพูดคุยกันธรรมดา โดยไม่ต้องไอหรือจาม ยิ่งไปกว่าน้ันเมื่อทดสอบในห้องแอร์ พบว่าเช้ือสามารถฟุ้งกระจาย
อยู่ในห้องที่มีอากาศปิดและไปอยู่ในช่องแอร์ได้ด้วย 
10.เชื้อราในห้างสรรพสินค้า/โรงภาพยนตร์ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, thebangkokinsight 
    -เฟซบุ๊ก Chong Andy แชร์ภาพจากโรงหนังแห่งหนึ่ง ระบุว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดในประเทศมาเลเซีย โดยพบว่าหลังจากปิดโรงหนังนานว่าเดือน ทํา
ใหเ้กิดเชื้อราจํานวนมาก  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์, bluechipthai 
    -บ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จก. (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเน้นย้ําและใส่ใจมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขั้นสูงสุด แม้จะ
ปิดบริการมาเกือบ 2 เดือน โดยจัด Big Cleaning ทุก 15 วัน และเข้าตรวจภายในโรงภาพยนตร์ทุกโรง เปิดประตูโรงภาพยนตร์ เปิดพัดลม เปิดเครื่อง
ระบบปรับอากาศวันละ 2 ครั้ง เพื่อระบายอากาศ ไม่ให้เกิดกลิ่นอับและเชื้อรา 
11.แรงงานข้ามชาติเสี่ยงติดเชื้อ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ 
    -เจ้าหน้าที่เทศบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 62 
ครอบครัว พบว่า ทํางานสัปดาห์ละ 1 วัน ทําให้ไม่มีเงินซื้ออาหาร โดย 1 ในนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งทางเทศบาลได้แจ้งให้ศูนย์สาธารณสุขเข้าไปดูแล ด้าน 
น.ส.สุธาสินี แก้วเหล็กไหล ผู้ประสานงานเครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) ประเทศไทย กล่าวว่า ทุกวันนี้หน่วยงานราชการยังเข้าไม่ถึงแรงงาน
ข้ามชาติ ทั้งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่ระบาดของไวรัสโควิด แม้กระทั่งในเขตอ้อมน้อยอ้อมใหญ่และบางบอนซึ่งอยู่ชานเมืองหลวง  
สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
    -ศ.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ประเมินสถานการณ์โควดิ-19 หลังผ่อนปรนมาตรการ ระยะแรก ว่า ขณะนี้
สถานการณ์ยังคงที่ ตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มเล็กน้อย อยู่ในสัญญาณเชิงบวก แต่ยังต้องสอบสวนโรค โดยเฉพาะผู้ป่วยรายใหม่ที่เกดิขึ้น ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในพ้ืนท่ี
ภาคใต้ แต่วันท่ี 12 พ.ค.พบผู้ป่วยในกทม. 1 คน หลังจากท่ีไม่พบมาระยะหนึ่ง จากการประเมินทางหลักวิชาการ หากสถานการณ์คงที่เช่นนี้ สามารถผ่อน
ปรนมาตรการเปิดกิจการและกิจกรรมระยะที่ 2 ในวันท่ี 16-17 พ.ค.นี้ได้ แตม่าตรการตา่งๆ ยังตอ้งเข้ม ส่วนสัญญาณที่จะประเมินว่าไม่น่าวางใจและ
อาจจะกลับสู่การระบาดระลอกสอง ต้องดูจํานวนผู้ตดิเช้ือและการติดเชื้อมาจากพื้นท่ีใด หากพบผู้ปว่ย 2 หลัก แสดงว่าไม่น่าวางใจ อาจจะต้องทบทวน
มาตรการทันที  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์ 
    -นพ.ประสิทธ์ิ ผลิตผลการพิมพ์ โพสต์เฟซบุ๊ก ประเด็นผู้ติดเชื้อไทยน้อยกว่ายุโรป สมมติฐานแรกคือ มีการฉีดวัคซีนวัณโรค ซึ่งช่วยลดความรุนแรงของ
โรคและทําให้เชื้อแพร่ได้น้อยลง ซึ่งกําลังทดลองกันอยู่ ถ้าทฤษฎีนี้จริงคนไทยโชคดีมาก สมมติฐานที่สอง คือ มีอากาศร้อนกว่าซึ่งเช้ือทนไม่ค่อยได้ ซึ่งมี
หลักฐานสนับสนุนอยู่บ้าง แต่มีข้อแย้งว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินสก์็ร้อนเหมือนกัน และมีการทดลองแสดงว่า ถ้าความช้ืนสูงเช้ือจะทนได้ดีกว่ามาก ซึ่งถ้า
จริงจะเดือดร้อนมากขึ้นเมื่ออากาศเย็นลงและฝนตก สมมติฐานที่สาม คือ มีเช้ือโรคอยู่มาก อาจมีการระบาดของเช้ือโคโรน่าอื่นที่ไม่ก่อโรครุนแรงอยู่ เดิม 
ทําให้คนมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วบางส่วน สมมติฐานนี้ยังไม่สามารถหาหลักฐานสนับสนุนได้ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์โลกวันนี,้ โพสต์ทูเดย์ 
    -ผศ.นพ.วีรชัย ศรีวณิชชากร อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์และศูนย์เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า ผู้ป่วยเบาหวานเป็นกลุ่ม
เสี่ยง Covid-19 เนื่องจากผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคอ้วนจะมีภูมิคุ้มกันร่างกายในระดับต่ํา ทําให้มีโอกาสติดเช้ือ Covid-19 ได้ง่ายกว่าปกติ และจาก
มาตรการล็อกดาวน์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ท่ีมีการ Work From Home ผู้ที่ใช้ชีวิตแบบเนือยนิ่ง รับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ และขาดการ
ออกกําลังกาย จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน และง่ายต่อการติดเช้ือไวรัส Covid-19 แนะนําผู้ป่วยเบาหวานให้ควบคุมระดับน้ําตาล และ
ตรวจสอบยาเบาหวาน หรืออินซูลิน รวมทั้งยาร่วมให้เพียงพอ หากอาศัยเพียงลําพังควรแจ้งผู้ที่อยู่รอบข้างให้ทราบว่าเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน เผื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซตn์ewplus 
    -มช. พัฒนา แอปพลิเคชั่น CMU Self Health Check for COVID-19 บันทึกสุขภาพโควิด 19 สําหรับบุคลากรและนักศึกษา 
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สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, hooninside, สํานักข่าวอิศรา, ประชาไท 
    -สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรรม เผยนักวิจัยเสนอภาครัฐใช้ CiRA CORE ร่วมกับกล้องถ่ายวีดีโอที่จับภาพผู้คนใน
สถานที่ต่าง ๆ โดย CiRA CORE จะทําหน้าที่คิดและวิเคราะห์ปริมาณความหนาแน่นของประชากรที่เข้าไปอยู่ในสถานที่  หากไม่มีการเว้นระยะห่างทาง
สังคม จะส่งสัญญาณเตือนผ่านแอปพลิเคช่ัน Line ให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานท่ีเสี่ยง  
สถานการณ์ในต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผจก.รายวัน, 
คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, mcot, kapook, sanook, thaiquote, thestandard, xinhuathai, 
thebangkokinsight, js100, newtv, efinancethai, one31, thaiPBS)  
    -นพ.ทีโดรส อัดฮานอมควรี กีบรีเยซุส ผู้อํานวยการใหญ่ WHO เตือนให้ประเทศท่ีประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ระวังการระบาดของไวรัสโค
วิด-19 รอบ 2 หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ เยอรมนี และเกาหลีใต้ 
    -WHO สรุปความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ว่า ปัจจุบันมีทีมวิจัยและพัฒนาวัคซีน 7-8 ทีมที่อยู่ในระดับหัวแถว อย่างไรก็ตาม งบประมาณ 
8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่เพียงพอ และจําเป็นต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม 
   -ผลการศึกษาจากคณะนักวิจัยของจีน พบความเป็นไปได้ว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อาจมีต้นกําเนิดจากการผสมกันของไวรัสในตัวนิ่มและไวรัสใน
ค้างคาว 
    -คณะแพทยศาสตร์ ม.นิวยอร์ก ในสหรัฐฯ เผยว่า ผลการวิจัยขั้นต้นในผู้ป่วยโควิด-19 ประมาณ 900 คน พบว่ายาไฮดร็อกซีคลอโรควิน เมื่อใช้ร่วมกับ
อาหารเสริมซิงก์ ซัลเฟต ทําให้ผู้ป่วยหายเร็วขึ้นกว่าการใช้ยาไฮดร็อกซีคลอโรควินตัวเดียวถึง 1.5 เท่า และทําให้อัตราการตายของผู้ป่วยลดลงถึง 44% 
    -เกาหลีใต้ แถลงว่า ยอดผู้ติดเช้ือที่เช่ือมโยงกับสถานบันเทิงในย่านอีแทวอน กรุงโซล เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 101 คน ทางการต้องเร่งหาผู้ติดเช้ือ 
พร้อมเรียกร้องให้ผู้ทีม่าเที่ยวผับบาร์ย่านอีแทวอนเข้ารับการตรวจหาเชื้อแม้จะไม่มีอาการหรือเป็นไข้ 
    -ญี่ปุ่น เริ่มจัดส่งยาเรมเดซิเวียร์ไปยังสถาบันการแพทย์ต่างๆ เพื่อใช้รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว หลังจากรัฐบาลอนุมัติการใช้ยา โดยวางแผนใช้
ยาในผู้ติดเช้ือที่มีอาการรุนแรง พร้อมอนุมัติการใช้ชุดทดสอบที่อ้างว่าสามารถตรวจไวรัสโควิด19 ได้ภายใน 30 นาที ด้านก.สาธารณสุข อนุญาตให้
ประชาชนใช้เหล้าดีกรีสูงเพื่อฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ หลังจากแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อขาดแคลนอย่างหนัก 
    -รัสเซีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในช่วง 24 ช่ัวโมง อีก 10,899 ราย ผู้ติดเช้ือสะสม 232,243 ราย อยู่อันดับ 2 ของโลก 
    -ฟิลิปปินส์ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 264 ราย เตรียมคลายล็อกดาวน์กรุงมะนิลาเสาร์นี้ หวังฟื้นเศรษฐกิจ 
    -อังกฤษ ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานท่ีสาธารณะ  
    -เยอรมัน ทุ่ม 750 ล้านยูโร พัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 
    -อินเดีย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,604 ราย รวมสะสม 70,756 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 87 ราย รวมผู้เสียชีวิต 2,293 ราย 
    -จีน พบผู้ป่วยกลุ่มใหม่ในอู่ฮั่น หลังมีคนติดโควิด 19 เป็นกลุ่มก้อนเพิ่ม เมื่อปลดล็อกดาวน์ 
    -ภูฏาน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ผู้ติดเช้ือท้ังหมด 9 ราย 
    -กานา พบแรงงานของโรงงานแปรรูปปลาในเมืองเทมา ติดเชื้อ 533 คน 
    -มาเลเซีย พบผู้ป่วยรายใหม่ 16 ราย ต่ําสุดในรอบเกือบ 2 เดือน 
    -อินโดนีเซีย ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 16 ราย ยอดรวมผู้เสียชีวิต 1,007 ราย สูงท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
    -สิงคโปร์ วางแผนตรวจหาเช้ือไวรัสทุกคนในหอพักแรงงานต่างด้าว 
    -สถานการณ์ทั่วโลก (12 พ.ค.) ผู้ป่วยติดเช้ือสะสม 4,272,828 ราย ผู้เสียชีวิต 287,616 ราย รักษาหายแล้ว 1,536,315 ราย สหรัฐฯ ติดเช้ือ 
1,385,850 ราย เสียชีวิต 81,795 ราย สเปน ติดเช้ือ 268,143 ราย เสียชีวิต 26,744 ราย รัสเซีย ติดเช้ือ 232,243 ราย เสียชีวิต 2,116 ราย สหราช
อาณาจักร ติดเช้ือ 223,060 ราย เสียชีวิต 32,065 ราย อิตาลี ติดเช้ือ 219,814 ราย เสียชีวิต 30,739 ราย 
บทความ 
สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด 
   -สปคม. ร่วมกับ แกร็บ ประเทศไทย จัดกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยโควดิ-19 เชิงรุก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ เตรียมพร้อมรับการเปิดเมือง โดย
ตรวจในกลุม่พาร์ตเนอร์คนขับ และพาร์ตเนอร์ผู้จดัส่งอาหาร-พัสดุของแกร็บ ตั้งแต่ 22 เม.ย. – 2 พ.ค. ผลการตรวจทุกรายปกตไิม่พบเชื้อ  
สื่อที่น าเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ 
   -กล่าวว่า ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด 19 นายกฯ ได้จดัตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานพิเศษ เป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจ-คณะกรรมการที่ปรึกษา 
รวมถึงคณะกรรมการกลั่นกรองเงนิกู้ 1.9 ล้านลา้น จํานวน 22 ชุด 171 คน กู้วิกฤตสุขภาพ-วิกฤตเศรษฐกิจ 
สื่อที่น าเสนอ : แนวหน้า  
   -กล่าวว่า การต่อสู้กับโรคโควิด 19 ด้านหนึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างบุคลากรทางสาธารณสุขกับโรคระบาด แต่หากลําดับเหตุกาณ์จะทราบว่าการระบาด
ครั้งมีเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ท้ังการกล่าวหาว่าเป็นต้นตอการแพร่ระบาด การแย่งชิงผลิตวัคซีนและการจดสิทธิบัตร โดย
ล่าสุดประเทศท่ีออกหน้าคือ สหรัฐฯ อิสราเอล และอังกฤษ โดยนายกฯอิสราเอล ฉะนั้น การต่อสู้ครั้งนี้อาจเกี่ยวเนื่องกับสงครามโลกครั้งที ่3 ด้วยก็ได้ 
สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด 
   -สปคม. ร่วมกับ แกร็บ ประเทศไทย จัดกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ เตรียมพร้อมรับการเปิดเมือง โดย
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ตรวจในกลุ่มพาร์ตเนอร์คนขับ และพาร์ตเนอร์ผู้จัดส่งอาหาร-พัสดุของแกร็บ ตั้งแต่ 22 เม.ย. – 2 พ.ค. ผลการตรวจทุกรายปกติไม่พบเช้ือ  
สื่อที่น าเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ 
   -กล่าวว่า ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด 19 นายกฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานพิเศษ เป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจ-คณะกรรมการที่ปรกึษา 
รวมถึงคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ 1.9 ล้านล้าน จํานวน 22 ชุด 171 คน กูว้ิกฤตสุขภาพ-วิกฤตเศรษฐกิจ 
สื่อที่น าเสนอ : แนวหน้า  
   -กล่าวว่า การต่อสู้กับโรคโควิด 19 ด้านหนึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างบุคลากรทางสาธารณสุขกับโรคระบาด แต่หากลําดับเหตุกาณ์จะทราบว่าการระบาด
ครั้งมีเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ท้ังการกล่าวหาว่าเป็นต้นตอการแพร่ระบาด การแย่งชิงผลิตวัคซีนและการจดสิทธิบัตร โดย
ล่าสุดประเทศท่ีออกหน้าคือ สหรัฐฯ อิสราเอล และอังกฤษ โดยนายกฯอิสราเอล ฉะนั้น การต่อสู้ครั้งนี้อาจเกี่ยวเนื่องกับสงครามโลกครั้งที ่3 ด้วยก็ได้ 
สื่อที่น าเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า 
   -ไม่เห็นด้วยถ้า นายกฯ จะใช้ผลโพลล์เป็นตัวตัดสินในการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วประเทศ เพราะไม่เป็นไปตามหลักการทางการแพทย์ แม้สถานการณ์
ในไทยจะเบาบาง มีการผ่อนคลายล็อกดาวน์บ้าง แต่หลายประเทศสถานการณ์ยังรุนแรง เรายังต้องรับคนไทยกลับจากต่างแดนเข้าสู่ Stat Quarantine 
และปิดน่านฟ้าไม่ให้ชาวต่างประเทศ (ต้องห้าม) เข้าประเทศไทย 
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ 
   -นายสุกรรณ์ สังขวรรณะ นายกสมาคมเกษตรปลอดภัย เปิดเผยว่า สมาคมฯ รู้สึกผิดหวังกับมติของคกก.วัตถุอันตราย วันที่ 30 เม.ย. 2563 ที่
กําหนดให้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามใช้และห้ามครอบครอง ตั้งแต่ 1 มิ.ย.นี้ โดยมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรไปหา
สารทดแทนและนําเสนอให้คกก.พิจารณาอีกครั้ง แต่กรมฯ ยังไม่สามารถหาสารทดแทนได้ ท้ังในแง่ประสิทธิภาพและราคา รวมถึงไกลโฟเซต กลูโฟซิเนต 
ก็ไม่สามารถใช้แทนพาราควอตได้ เพราะคุณสมบัติต่างกัน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ สธ.ปรับกฎระเบียบสารตกค้างไกลโฟเซตให้สูงขึ้น เพื่ อให้ไทย
สามารถนําเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐและบราซิล เป็นการหาเหตุผลยกเลิกสารเคมีเกษตรบางรายการ และเป็นการปฏิบัติสองมาตรฐาน  สําหรับมาตรการ
กําจัดการใช้สารเคมีเกษตรที่ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ระบุว่าไม่ประสบความสําเร็จเพราะเกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือ ในความเป็นจ ริง
เกษตรกรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เข้าร่วมอบรมการใช้สารกําจัดวัชพืชและมาตรการกําจัดการใช้ไปแล้วกว่า 5 แสนครัวเรือนเกษตรกร อยากให้นายกฯ 
เร่งหามาตรการลดผลกระทบให้เกษตรกรโดยด่วน  
บรรจุลูกจ้างชั่วคราว สธ. 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เดลินิวส์ 
    -ตัวแทนสหภาพแรงงานองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และเครือข่ายไฟฟ้าประปาและยาเพื่อชาติประชาชน ยื่น
หนังสือถึงนายกฯ ว่า บุคลากรทางการแพทย์ทํางานหนักในช่วงสถานการณโ์ควิด 19 ปัจจุบันมีลูกจา้งของสธ.ท่ัวประเทศประมาณ 150,000 คน ซึ่งไม่ได้
รับการจ้างตามค่าจ้างขั้นต่าํและทาํงานแบบช่ัวคราว ไม่มีความมั่นคงในการทํางาน จึงขอให้รัฐบาลบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจําของ สธ. เพื่อให้มี
ความมั่นคงในการทํางาน นอกจากน้ี ขอให้ยกเลิกการเข้าร่วมเจรจาเป็นภาคีความตกลง CPTPP เพราะทําให้ประเทศเสียประโยชน์ เนื่องจาก อภ.ไม่
สามารถผลิตยาเองได้ ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงยารักษาโรคได้ยากเพราะมรีาคาแพงมากขึ้น และมผีลกระทบกับเกษตรกรเรื่องปัญหาลิขสิทธิ์เมล็ดพนัธุ์
จากนานาชาต ิ
อาหารเป็นพิษจากขนมจีบ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ 
   -นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากการรับประทานขนมจีบใน จ.สมุทรปราการ และมี
ผู้เสียชีวิต 1 ราย ว่า สสจ.สมุทรปราการ และสสจ.ฉะเชิงเทรา ลงพ้ืนท่ีสอบสวนโรคเบื้องต้นและเก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และส่งทีม SRRT ลงพื้นที่ติดตามค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชนและสอบสวนโรคเพิ่มเติม พร้อมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ีด้วย 
โรคจากความร้อน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์Innews, New18, สยามรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, MCOT, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, TNN 
   -นพ.สมศักดิ์ อรรฆศลิป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย กลุ่มเสี่ยงเกดิโรคจากคลื่นความร้อนได้ง่าย ไดแ้ก่ ผู้ที่ทํางานหรือทํากิจกรรมกลางแดด เด็กอายุต่ํา
กว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจําตัว คนอ้วน ผู้ที่พักผ่อนไม่เพยีงพอ และผู้ที่ดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ กลุ่มอาชีพท่ีเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากความร้อน 
ได้แก่ คนทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแหล่งกําเนดิความร้อนจากเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตที่มีความร้อน การเจ็บป่วยเนื่องจากภาวะที่ร่างกาย
มีอุณหภมูิสูงขึ้น คือ 1.ตะคริว 2.อาการเหนื่อยล้าจากความร้อน ได้แก่ เหงื่อออกมาก อ่อนเพลีย ชีพจรเต้นเร็ว ปวดศีรษะ วิงเวียน ผิวหนังเปียกชื้น อาจ
หมดสติ 3.เป็นลม ชักหมดสติ และอาจเสยีชีวิต การป้องกันการเจ็บป่วยเนื่องจากความร้อน 1.อบรมให้ความรู้เกีย่วกับอันตรายของความร้อนที่อาจทําให้
เกิดการเจ็บป่วยและการป้องกัน 2.ให้ดื่มน้ําบ่อยๆ 3.จัดช่วงเวลาพกับ่อยกว่าการทํางานในสภาพปกติ 4.สวมใส่เสื้อผ้าระบายอากาศได้ดี 5.จัดหาอุปกรณ์
ป้องกันความร้อนไม่ใหส้ัมผัสคนงานโดยตรง6.หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์หรือคาแฟอีน 
แนะน าอาหารช่วงอากาศร้อน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thaigov, JS100)  
  -นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ระบุ ช่วงอากาศร้อน อาหารอาจบูดเสียได้ง่าย เช่น อาหารที่ปรุงด้วยกะทิ อาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ อาหาร
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บรรจุถุง หากมีอาหารเหลือระหว่างมื้อควรใส่ภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปิด เก็บไว้ในตู้เย็น หากมีลักษณะที่เปลี่ยนไป เช่น มีฟองอากาศ กลิ่นเหม็นบูด รสชาติ
เปรี้ยวผิดปกติ ไม่ควรรับประทาน และให้ยึดหลัก ล้างมือ กินร้อน ช้อนส่วนตัว เพื่อลดความเสียงจากโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ สําหรับน้ําดื่ม 
หากเป็นน้ําประปาควรมีกลิ่นคลอรีน ซึ่งนํามาใส่ภาชนะทิ้งไว้ 30 นาที กลิ่นคลอรีนจะหายไป เลือกดื่มน้ําบรรจุขวด และน้ําแข็งบริโภคที่ได้มาตรฐานมีเลข
สาระบบอาหาร หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระ คอแห้งกระหายน้ํา และอาจมีไข้ หากอาการไม่รุนแรง ให้ดื่มสารละลายเกลือแร่ เพื่อ
ป้องกันการขาดน้ํา หากอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบไปพบแพทย์ 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผจก.ออนไลน์, สํานักข่าวอิรา) 
    -ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และนพ. ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรม
ควบคุมโรค เสวนาผ่าน Facebook Live ในหัวข้อ "วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทางรอดใหม่จากโควิด 19" 
    ศ.นพ.ยง กล่าวว่า ไข้หวัดใหญ่กับไวรัสโควิด19 เป็นเชื้อไวรัสคนละกลุ่ม ไม่สามารถใช้ภูมิคุ้มกันของไข้หวัดใหญไ่ปป้องกันโควิด19 ได้ และการฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ไม่ได้ทําให้อัตราเสี่ยงการเป็นโรคทางเดินหายใจชนิดอื่นเพ่ิมขึ้น แต่จะช่วยในการลดความเสี่ยงการเป็นไข้หวัดใหญ่ จึงต้องมีการฉีดวัคซีนก่อน
ฤดูฝน 
    นพ.ธนรักษ์ กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความสําคัญมาก เพราะอาการเริ่มต้น อายุ หรือความรุนแรง รวมถึงการป้องกัน
ของโรคไข้หวัดใหญ่และโควิด 19 มีความคล้ายคลึงกันมาก อาจจะทําให้เกิดความสับสนในการคัดกรองของรพ. ดังนั้นการลดจํานวนกลุ่มเสี่ยงไข้หวัดใหญ่
จะทําให้การจัดการโควิด 19 ง่ายขึ้น ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องให้ความสําคัญในการรับวัคซีน  
    ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ได้จัดซื้อวัคซีน 3 สายพันธุ์ 4 ล้านโด๊ส สําหรับคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.หญิงมีครรภ์
อายุครรภ์ 4 เดือนข้ึนไป 2.ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็ง ท่ีอยู่ระหว่างการได้รับยา
เคมีบําบัด 3.ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 65 ปีข้ึนไป 4.เด็กอายุ 6 เดือน- 2 ปี 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.โรคธาลัสซีเมีย และผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
(รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ 7.ผู้ทีม่ีน้ําหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กก. ต่อ ตารางเมตร เพราะเป็นกลุ่มที่หากเป็นไข้หวัด
ใหญ่จะมีอาการที่รุนแรง 
ข่าวปลอมวิธีท ายาลดไข้ โดยต้มขิงในน้ าอัดลม 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์ 
   -ตามที่มีคลิปวิธีทํายาช่วยลดไข ้โดยการต้มขิงในน้ําอัดลม ศูนย์ตอ่ต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่าเป็นข้อมูลเทจ็ 
ยังไม่มีข้อมลูหรือรายงานการศึกษาวิจัยรองรับว่าการต้มขิงในน้ําอัดลมมีประโยชน์สามารถลดไขไ้ด้ จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับข่าวสารจาก 
ออนไลน์ ซึ่งอาจเป็นอันตรายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ ์
 
 

 


