
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มาตรการของ สธ.  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, ขําวสด) เว็บไซต์ (มติชน, บ๎านเมือง, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, สยามโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ขําวหุ๎น, ผู๎จัดการ, 
ส านักขําวไทย, thaipbs, thebangkokinsight, nationtv, isaranews) ทีวีชํอง 5, 9, Thaipbs 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร๎อมด๎วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และผู๎บริหาร  สธ. เปิดตัวชุด PPE แบบใช๎ซ้ าได๎ จาก
การพัฒนารํวมกันของ อย. องค์การเภสัชกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ถือเป็นนวัตกรรมที่ส าคัญมาก
โดยเฉพาะกับบุคลากรทางการแพทย์ และคนท างานฝุายปฏิบัติงานดํานหน๎า 
   -รมว.สธ. กลําววํา สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ถือวําดีกวําเดิมมาก เพราะ สธ.และรัฐบาลมีเปูาหมายรํวมกันคือท าให๎คนไทยปลอดภัยจาก
โรค สํวนประชาชน การที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอยํางเครํงครัดท าให๎สู๎กับโรคได๎ดี จากที่มีผู๎ปุวยต๎องนอนรพ. 1.6 พันเตียง วันนี้มีเพียงประมาณ 
150 เตียง ต๎องขอบคุณการบริหารจัดการของทุกฝุาย รวมถึงระบบฮอสพิเทลที่ชํวยลดภาระรพ. ความส าเร็จที่เกิดขึ้นท าให๎ไทยก าลังก๎าวไปสูํการเป็น
มหาอ านาจด๎านการสาธารณสุขของโลก 
   -นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กลําววํา นวัตกรรม ชุด PPE (Isolation Gown) รุํนเราสู๎ เป็นเสื้อคลุมแขนยาวกันน้ า สามารถซักและใช๎ซ้ าได๎ไมํ
น๎อยกวํา 20 ครั้ง ผลิตล็อตแรก 44,000 ชุด และเริ่มทยอยสํงมอบให๎องค์การเภสัชกรรมจนครบภายในเดือนพ.ค.นี้ หลังจากนั้นจะสํงมอบให๎ศูนย์
ปฏิบัติการกระจายเวชภัณฑ์จัดสรรไปรพ.ตําง ๆ ตํอไป คาดวําจะทดแทน Isolation Gown ที่ต๎องสั่งน าเข๎ากวํา 800,000 ชุด นอกจากนี้ อย.ได๎ตรวจ
สถานท่ีผลิตและอนุญาตให๎ท้ัง 13 บริษัท ด าเนินการผลิตชุด Isolation Gown รุํนเราสู๎ เพื่อให๎เพียงพอและทดแทนการน าเข๎า 
   -นพ.ไพศาล ดั่นคุ๎ม เลขาธิการ อย. กลําววํา การตรวจสอบการอนุญาตสถานที่ผลิตชุด Isolation Gown รุํนเราสู๎ สามารถตรวจสอบได๎ทางเว็บไซต์ 
อย. เลือก “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์” หรือตรวจสอบได๎จากฉลากของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรุํนเราสู๎เป็นชุดที่ใช๎ซ้ าได๎ จึงมีฉลากแสดงวิธีการท าความสะอาด 
แตกตํางจากชุด Isolation Gown แบบครั้งเดียวทิ้ง 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ไอเอ็นเอ็น, ส านักโฆษก) 
   -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพิ่มความเช่ือมั่นผลการตรวจวิเคราะห์ทางห๎องปฏิบัติการเครือขํ าย COVID-19 โดย
แตํงตั้งผู๎ตรวจประเมินที่มีความรู๎และประสบการณ์การตรวจทางห๎องปฏิบัติการ COVID-19 รวมถึงระบบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
ทางชีวภาพในห๎องปฏิบัติการ จากส านักมาตรฐานห๎องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อ อกตรวจ
ติดตาม ประเมินผล สํงเสริม และธ ารงรักษาคุณภาพห๎องปฏิบัติการเครือขําย COVID-19 อยํางตํอเนื่อง และยังแตํงตั้งคณะท างาน ประกอบด๎วย 
ผู๎บริหาร-นักวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู๎แทนคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และสปสช. ท าหน๎าท่ีก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขการ
ตรวจติดตามประเมินผลห๎องปฏิบัติการเครือขําย เพื่อให๎การรับรองและการตํออายุการรับรองห๎องปฏิบัติการเครือขําย รวมถึงพัฒนาศักยภาพ
ห๎องปฏิบัติการเครือขํายให๎ธ ารงรักษาระบบคุณภาพ สามารถยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานสากลได๎ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ lokwannee 
   -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เสวนาออนไลน์หัวข๎อ “ถอดรหัสจัดระเบียบตลาด ลดเสี่ยงโควิด 19” ระบุวํา กรมฯ และภาคีเครือขําย
ให๎ความส าคัญกับมาตรการคัดกรอง เน๎นให๎มีอํางล๎างมือ ใสํหน๎ากาก เว๎นระยะหําง มีปูายแจ๎งเตือน มีเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มี
คนมารวมตัวกันจ านวนมาก ตลาดนัด ตลาดสด ตลาดชุมชน ตลาดน้ า ต๎องขอความรํวมมือเรื่องห๎ามจัดโปรโมช่ันจูงใจเพราะท าให๎ คนเบียดเสียด สุํม
เสี่ยงตํอการแพรํเช้ือ ซึ่งตลาดกวําร๎อยละ 90 ให๎ความรํวมมือดี เหลือแคํการเว๎นระยะหํางซึ่งการตีเส๎นจัดระยะชํวยได๎ 
สื่อที่น าเสนอ : ผู๎จัดการออนไลน์ 
   -กรมอนามัย รํวมมือกับ ลอรีอัล ประเทศไทย แผนกผลิตภัณฑ์ชํางผมมืออาชีพ จัดบรรยายให๎ความรู๎รายละเอียดมาตรการด๎านสุขอนามัยส าหรับร๎าน
เสริมสวย เพ่ือปูองกันการแพรํระบาดของโควิด 19 ตามแนวทางที่ ศคบ. ได๎ประกาศข๎อก าหนดและมาตรการผํอนปรน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ mcot 
   -ครบ 1 สัปดาห์ ที่กรมควบคุมโรคเปิดสายดํวน 1422 เพิ่ม 3 ภาษาเพื่อนบ๎าน กัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อแรงงานข๎ามชาติที่ท างานในไทย ใช๎
สื่อสารโรคโควิด-19 ได๎รับผลตอบรับดี แรงงานสํวนใหญํโทรมาสอบถามเพราะกังวลกลัวติดเช้ือ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs 
   -นพ.อรรถพล แก๎วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยวํา ได๎รํวมกับเสถียรธรรมสถาน หารือแนวทางเตรียมความพร๎อมให๎พุทธศาสนิกชนได๎มา
ปฏิบัติศาสนพิธี และมีที่พึ่งทางจิตใจเพื่อชํวยลดภาวะเครียด โดยมีค าแนะน าส าหรับการจัดการในพุทธสถาน ดังนี้ 1.จัดให๎มีระบบคัดกรอง บริเวณ
ทางเข๎าพุทธสถานตามความเหมาะสม พร๎อมจัดเตรียมจุดล๎างมือ 2.แมํชี หรือผู๎ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หากมีอาการเจ็บปุวย ให๎งดรํวมประกอบ
พิธีกรรมและพบแพทย์ทันที 3.กรณีที่มีการจัดพิธีกรรมทางศาสนา ควรปฏิบัติตามมาตรการของ สธ. อยํางเครํงครัด 4.งดหรือเลื่อนกิจกรรมหรือ
พิธีกรรมทางศาสนาท่ีมีความแออัดออกไปกํอน 5.ดูแลความสะอาด และจัดพื้นท่ีอาคารสถานท่ีในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยํางเหมาะสม 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ thainews 
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   -นพ.จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยวํา กรมฯ ได๎จัดท าโปรมแกรมการดูแลจิตใจด๎วยตนเอง เพื่อปรับตัวเข๎าสูํฐานวิถีชีวิตใหมํ มี 4 
กลุํมเปูาหมาย ประกอบด๎วย กลุํมที่สงสัยวําติดเช้ือ ต๎องกักตัวอยูํบ๎าน 14 วัน กลุํมผู๎ติดเช้ือโควิด 19 อาการไมํรุนแรง กลุํมผู๎ติดเช้ือโควิด 19 อาการ
รุนแรง แตํยังท ากิจกรรมตํางๆ ได๎ และกลุํมผู๎ติดเชื้อโควิด 19 อาการรุนแรงมาก ท่ีต๎องรักษาตัวอยูํในไอซียู โดยเน๎นสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ ฝึกทักษะที่
จะชํวยเสริมความเข๎มแข็งทางจิตใจในการดูแลตนเอง มีการฝึกสมาธิและสติในแนวสุขภาพจิต เป็นการอธิบายและแนะน าวิธีการฝึกปฏิบัติ สามารถ
ดาวน์โหลดผํานทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube ของกรมสุขภาพจิต 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ผู๎จัดการ 
   -นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลําววํา ได๎รับเรื่องร๎องเรียนมีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์เชิญ
ชวนให๎คนดื่มเหล๎าที่บ๎าน พร๎อมโชว์รูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ี่ดื่มหรอืท่ีกักตุนไว๎ จากการตรวจสอบข๎อมูลพบวํา เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรม
ดังกลําวมีการแสดงภาพผลิตภัณฑ์เบียร์ และจัดโปรโมชันในชํวงที่ประเทศไทยมีวิกฤตโควิด 19 เข๎าขํายผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮ อล์ พ.ศ. 
2551 มาตรา 32 และมาตรา 30 ซึ่งจะตรวจสอบวําหลักฐานเข๎าขํายความผิดเพิ่มเติมหรือไมํ กํอนที่จะน าสืบวําผู๎ใดเป็นผู๎ด าเนินการ และจะออก
หมายเรียกมาให๎ถ๎อยค า หากไมํมาจะให๎เจ๎าหน๎าที่ต ารวจสํงหมายเรียก เพื่อพิจารณาโทษตามกระบวนการทางกฎหมายตํอไป  
มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ขําวสด, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, แนวหน๎า, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (มติชน, 
เดลินิวส์, คมชัดลึก, บ๎านเมือง, แนวหน๎า, สยามรัฐ, ขําวสด, โพสต์ทูเดย์, ผจก.รายวัน, ศูนย์ขําวแปซิฟิก, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติ ธุรกิจ, mcot, 
innnews, thaipbs, mthai, js100, one31, newstv, sanook, kapook, thansetthakij, thebangkokinsight, workpointnews, thestandard, 
กรมประชาสัมพันธ์, มติชนสุดสัปดาห์) ทีวีทุกชํอง 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย (8 พ.ค.) มีผู๎ปุวยรายใหมํ 8 ราย ในจ านวนนี้ เป็นการค๎นหาเชิง
รุกใน จ.ยะลา 3 ราย เป็นชายไทยท้ังหมด มีประวัติสัมผัสผูป๎ุวยท่ีเคยสัมผัสกับผู๎เดินทางกลับมาจากมาเลเซีย ถือเป็นรุํนท่ี 3 สํวนอีก 5 ราย เป็นแรงงาน
ตํางด๎าว เพศหญิงทั้งหมด อยูํในศูนย์กักกันผู๎ต๎องกักตรวจคนเข๎าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา ผู๎ปุวยสะสม 3,000 ราย หายปุวยสะสม 2,784 ราย อยูํ
ระหวํางรักษา 161 ราย ไมํมีผู๎เสียชีวิตเพิ่ม และในรอบ 28 วันท่ีผํานมามี 43 จังหวัดที่ไมํมีรายงานผู๎ปุวยรายใหมํ ส าหรับเที่ยวบินที่จะน าคนไทยตกค๎าง
กลับไทย 8 พ.ค. มาจากอียิปต์ 199 คน เป็นนักเรียนนักศึกษา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 100 คน เป็นแรงงานตกค๎าง 9 พ.ค. มาจากเวียดนาม 35 คน 
ญี่ปุุน 212คน และเนเธอร์แลนด์ 50 คน 10 พ.ค. มี 3 เที่ยวบิน มาจากไต๎หวัน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุุน (โตเกียว) 11 พ.ค. 2 เที่ยวบิน จาก อินเดีย (นิวเดลี) 
และญี่ปุุน (โตเกียว) 12 พ.ค. 2 เที่ยวบิน จากสหรัฐอเมริกา รัสเซีย (มอสโก) และ 13 พ.ค. 2 เที่ยวบิน จากฟิลิปปินส์ (มะนิลา) และอินเดีย (คยา) สํวน
คนไทยเดินทางกลับเข๎าประเทศผํานจุดผํานแดนทางบก มาจากเมียนมา 2 คน มาเลเซีย 348 คน สปป.ลาว 9 คน กัมพูชา 9 คน ตั้งแตํ 18 เม.ย. - 7 
พ.ค. เดินทางเข๎ามา 8,892 คน ผู๎ที่เดินทางกลับจากตํางประเทศและอยูํในสถานกักตัวของรัฐ ตั้งแตํ 3 เม.ย.-7 พ.ค. 14,372 ราย กลับบ๎านแล๎ว 5,080 
ราย 
   -ชํวงเคอร์ฟิวคืนวันที่ 7 พ.ค. ตํอเนื่องเช๎าวันที่ 8 พ.ค. มีผู๎กระท าผิดชุมนุม มั่วสุม 126 ราย เพิ่มจากคืนกํอน 28 ราย  โดยดื่มสุรายังเป็นอันดับหนึ่ง 
56% เลํนการพนัน 31% และยาเสพติด 12% การออกนอกเคหสถาน 610 ราย ลดลงจากคืนกํอน 73 ราย ขอเน๎นย้ าวํา แม๎จะมีการผํอนคลายแตํก็ต๎อง
มีการจ ากัดพฤติกรรมในบางสํวน ต๎องไมํผิดกฎหมาย ไมํแพรํกระจายเชื้อ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน๎า, สยามรัฐ) 
   -พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เดินทางไปพบปะสมาคมธุรกิจโรงแรมไทย เพื่อรับฟังผลกระทบจากสถานการณ์แพรํระบาด
โควิด 19 และแนวทางแก๎ไข กํอนที่จะผํอนปรนให๎ธุรกิจโรงแรมกลับมาเปิดให๎บริการในการคลายล็อคระยะที่ 2 ที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุมศบค.
สัปดาห์หน๎า เชํนเดียวกับห๎างสรรพสินค๎า ที่เบื้องต๎นจะผํอนปรนให๎เปิดกิจการในวันที่ 17 พ.ค.นี้ ภายใต๎การควบคุมตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ) 
   -นายสุทธิ สุโกศล ปลัด ก.แรงงาน เผยวํา ได๎ก าหนดมาตรการปูองกันการแพรํระบาดของไวรัสโควิด 19 ในกลุํมแรงงานตํางด๎าว ดังนี้ 1.การชะลอการ
อนุมัติน าเข๎าแรงงานตํางด๎าว ตั้งแตํ 23 มี.ค. เป็นต๎นไป จนกวําสถานการณ์จะกลับเข๎าสูํภาวะปกติ 2.การผํอนปรนให๎แรงงานตํางด๎าวสามารถอยูํใน
ราชอาณาจักรและท างานได๎ตํอไปจนถึง 30 พ.ย. 2563 3.ปูองกันการแพรํระบาดของไวรัสโควิด 19 ในกลุํมแรงงานตํางด๎าว โดยรํวมมือกับสภากาชาด
ไทย กรมอนามัย ให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับวิธีการปูองกัน น ารํองใน จ.สมุทรสาคร และขยายความรํวมมือไปยังจังหวัดตําง ๆ 4.ส ารวจแรงงานตําง
ด๎าวในสถานประกอบการให๎สามารถท างานได๎โดยไมํให๎มีการติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคก าหนด 5.แจ๎งมาตรการให๎นายจ๎างใน
สถานประกอบการมีการคัดกรองลูกจ๎างแรงงานตํางด๎าวและเฝูาระวังการแพรํระบาดของไวรัสโควิด 6.ตรวจสอบคัดกรองและเฝูาระวังแรงงานตํางด๎าว 
ณ ศูนย์ควบคุมการแจ๎งเข๎า-ออกเรือประมง 7.การประชาสัมพันธ์สร๎างการรับรู๎เกี่ยวกับโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการ 8.การให๎บริการทาง
การแพทย์แกํผู๎ประกันตนที่ปุวยเป็นโรคโควิด 19 9.การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีวํางงาน 10.ลดหยํอนอัตราเงินสมทบและขยายก าหนดเวลายื่นแบบ
อัตราเงินสมทบนายจ๎างและผู๎ประกันตน 11.รวบรวมรายช่ือสถานประกอบการที่มีการจ๎างแรงงานตํางด๎าว หรือสถานที่ที่เป็นกลุํมเสี่ยงและจ านวน
แรงงานตํางด๎าวทุกจังหวัดทั่วประเทศ และแจ๎งข๎อมูลให๎ ศบค. ทราบ เพ่ือใช๎ในการวางแผนตรวจหาเช้ือโควิด 19 ตามมาตรการปูองกันเชิงรุก 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน 
   -นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด ก.มหาดไทย สั่งการให๎จังหวัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ในแตํละระดับ โดยให๎ผู๎วําฯ แตํงตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) นายอ าเภอ แตํงตั้งศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมต าบล (ศปก.ต.) แ ละ
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ประเด็นข่าว 

นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง แตํงตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง (ศปก.ทน./ศปก.ทม.) พร๎อมก ากับดูแลตาม
มาตรการปูองกันโรคในพ้ืนท่ีอยํางเครํงครัด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก 
   -กลุํม ปตท. ระดมความเช่ียวชาญทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี  ให๎ความชํวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานแกํบุคลากรทางการแพทย์ ในด๎าน
งานวิจัย พัฒนา จัดหา และผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ให๎เพียงพอ รวมถึงการจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อสนับสนุนหนํวยงานด๎านสาธารณสุขอยํางเรํงดํ วน 
ในภารกิจสู๎โควิด 19 พร๎อมก๎าวผํานทุกอุปสรรครํวมกับคนไทยทุกคน  
ประเด็นที่มีผลกระทบ 
1.กรณีปลดจีนและเกาหลีใต้ออกจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน๎า, สยามรัฐ, บ๎านเมือง, ขําวสด, เดลินิวส์, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, ขําวหุ๎น, mcot, ผู๎จัดการ, มติชนสุด
สัปดาห์, thebangkokinsight, กรุงเทพธุรกิจ, kapook, ส านักขําวไทย, ไอเอ็นเอ็น) ทีวีชํอง 5, 9, TNN, Thaipbs 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กลําวถึงกรณีการปลดประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต๎ออกจากบัญชีประเทศกลุํมเสี่ยง วํา เป็นไป
เพื่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ท่ีผํานมาจีนได๎ชํวยเหลือไทยในเรื่องของเวชภัณฑ์และยาตําง ๆ และเอกอัครราชทูตทั้ง
สองประเทศก็ติดตามเรื่องนี้ตลอดเวลา ซึ่งคณะกรรมการวิชาการนําจะมีการประชุมไปแล๎ว และก าลังท าเรื่องสํงมาให๎พิจารณาลงนาม ทั้งนี้มาตรการ
ภายใต๎ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และมาตรการตั้งข๎อก าหนดในการเดินทางเข๎าประเทศยังท าควบคูํกันไป  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน๎า, สยามรัฐ, บ๎านเมือง, ขําวสด, เดลินิวส์, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, ขําวหุ๎น, mcot, ผู๎จัดการ, มติชนสุด
สัปดาห์, thebangkokinsight, กรุงเทพธุรกิจ, kapok, thestandard, newstv, nationweekend, 77kaoded, ส านักโฆษก, ส านักขําวอินโฟเควส 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ช้ีแจงกรณีการเสนอถอนจีนและเกาหลใีต๎ออกจากรายชื่อประเทศเขตโรคติดตํออันตรายวํา เป็นเพียงข๎อเสนอใน
ที่ประชุม ศบค. ยังต๎องมีขั้นตอนหารือ รวมทั้งเสนอเข๎าที่ประชุมคกก.โรคติดตํอแหํงชาติตามขั้นตอน ยืนยันวําไทยยังคงมีมาตรการเครํงครัด ขณะนี้ไมํ
อนุญาตให๎เที่ยวบินโดยสารทั่วไปเข๎าประเทศ มีมาตรการ Fit to Fly กํอนเดินทาง ผู๎เดินทางเข๎าประเทศยังต๎องเข๎าสูํกระบวนการ State Quarantine 
หรือ Local Quarantine ในสถานท่ีที่รัฐจัดให๎ ในระยะยาวหากมีนักทํองเที่ยวตํางชาติเดินทางมาประเทศไทยก็จะมีมาตรการดูแลเชํนเดียวกับคนไทย 
2.ระบบการตรวจหาเชื้อโควิด 19 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์nationweekend, ประชาไท 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงถึงการตรวจค๎นหาเช้ือผู๎ที่สงสัยติดโควิด 19 จ านวน 40 ราย ท่ี จ.ยะลา ถึง 3 แล็บ และพบวําไมํติดเชื้อ วํา 
เป็นการทวนสอบตามมาตรฐานท่ัวไป หากการตรวจสอบในครั้งที่ 1 และ 2 ไมํตรงกัน ก็ต๎องตรวจครั้งที่ 3 เชํนเดียวกับก าลังพลของกองทัพเรือ 1 ราย 
ทีก่ารตรวจครั้งที่ 1 ผลเป็นบวก ครั้งท่ี 2 ผลเป็นลบ จึงต๎องทวนสอบ ทั้งนี้ ขอให๎เช่ือมั่นในระบบท่ีท ามาตลอด และนอกจากเรํงตรวจสอบกลุํมเสี่ยงสอง
กลุํมหลักแล๎ว ยังเน๎นการตรวจหาผู๎ปุวยกลุํมเสี่ยงอื่น ๆ รวม 6 กลุํม แบํงเป็น 1.บุคลากรทางการแพทย์ 2.ผู๎ต๎องขัง 3.คนขับรถสาธารณะ 4.พนักงาน
ไปรษณีย์ พนักงานสํงของ 5.แรงงานตํางด๎าว และ 6.ผู๎ประกอบอาชีพเสี่ยง เชํน สถานบันเทิง จ านวนตัวเลขผู๎ได๎รับการตรวจสูงเพียงพอ ยืนยันถึง
ความสามารถของระบบการท างานและมั่นใจได๎ 
3.ผู้ประกอบการฝ่าฝืนค าสั่ง 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท 
   -โฆษก ศบค. ระบุ ศบค.วางแผนตรวจสอบผู๎ประกอบการแตํละประเภท ทั้งมาตรการหลักและมาตรการเสริม ไมํอยากให๎ผู๎ ที่ไมํปฏิบัติตามเกิดโทษ
รุนแรงหรือถูกปรับ แตํต๎องการให๎เกิดความปลอดภัย การปฏิบัติตามข๎อก าหนดอยํางเครํงครัดจะสามารถเปิดให๎บริการตํอไปได๎ แตํหากไมํมีปฏิบัติตาม
อาจต๎องปิดปรับปรุง กํอนจะอนุญาตให๎เปิดบริการใหมํอีกครัง้ โดยชุดตรวจประกอบด๎วยหนํวยงานตํางๆ ท้ังฝุายความมั่นคง องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
สาธารณสุข ซึ่งมีมาตรการหลักและมาตรการเสริมแตกตํางกันในแตํละพื้นที่และประเภทการใช๎บริการ ซึ่งการรํวมมือของประชาชนกวําร๎อยละ 90 จะ
ท าใหเ๎ปิดระยะตํอไปได๎ 
4.เผยตัวเลขผู้เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคใหม่ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผู๎จัดการ, thestandard, 77kaoded 
   -โฆษก ศบค. เผย หลังมีการปรับแผนการค๎นผู๎ปุวยเพิ่มด๎วยการปรับเกณฑ์ผู๎ปุวย PUI ตั้งแตํ 1 พ.ค.ที่ผํานมา พบวํามีประชาชนทั่วไปเข๎าเกณฑ์ 
16,439 ราย เป็นผู๎ปุวยยืนยันติดเช้ือโควิด 19 จ านวน 38 ราย คิดเป็น 0.23%  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์แนวหน๎า, newstv 
   -นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู๎ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เผย สธ.ได๎ปรับเกณฑ์การเฝูาระวังผู๎สงสัยติดเช้ือโควิด 19 (PUI) เพิ่มเติม เพื่อให๎สามารถค๎นพบ
ผู๎ติดเช้ือได๎มากที่สุด ดังนี้ หากมีอาการไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือหายใจล าบาก ปอดอักเสบ จมูกไมํสามารถรับรู๎กลิ่น และ/หรือมี
ประวัติไข๎ อุณหภูมิรํางกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป รํวมกับมีปัจจัยเสี่ยงในชํวง 14 วันกํอนปุวยอยํางใดอยํางหน่ึง เชํน มีประวัติเดินทางหรืออาศัยอยูํ
ในพื้นที่เกิดโรค ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนักทํองเที่ยว สถานที่แออัด ติดตํอกับคนจ านวนมาก ไปในสถานที่ชุมนุมชนหรือสัมผัสกับผู๎ปุวย ขอให๎ไปพบ
แพทย์เพื่อวินิจฉัยตรวจหาเช้ือตํอไปโดยไมํเสียคําใช๎จําย 
5.การกลายพันธุ์ของโควิดส่งผลให้การพัฒนาวัคซีนล่าช้า 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ thestandard 
   -นักวิจัยในสหรัฐอเมริกา มีความกังวลวํา โควิด 19 มีการกลายพันธุ์ใหมํ อาจท าให๎การพัฒนาวัคซีนช๎าลงไปอีก ในสํวนประเทศไทย ถือเป็นนโยบาย
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ระดับประเทศ ขณะนี้มี 5 หนํวยงานท่ีรํวมพัฒนาวัคซีน ทั้งภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และถ๎ารํวมกับอาเซียนเราอาจจะเป็นประเทศแรกๆ ที่มีโอกาส
ได๎ใช๎วัคซีน  
6.การผ่อนปรนระยะ 2 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน 
   -นายกฯ เผย เตรียมผํอนปรนระยะ 2 พร๎อมขอบคุณทุกฝุายที่ชํวยกันให๎ยอดติดเช้ือเหลือหลักหนํวย จากนั้นเข๎าหารือกับสมาคมโรงแรมไทย รับฟัง 4 
ข๎อเสนอกระตุ๎นธุรกิจ ขณะที่ ศบค. ระบุ หลังผํอนปรนพบหลายฝุายให๎ความรํวมมือดี แม๎จะมีหลายกิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางโดยระบบขนสํง
สาธารณะที่ยังไมํเข๎มการเว๎นระยะ รวมทั้งร๎านค๎าทีไ่มํปฏิบัติตามเกณฑ์กลาง แตํมีสายตรวจออกตรวจสอบช้ีแนะ ทั้งนี้ ถ๎ายอดผู๎ติดเชื้อไมํเพิ่มสงู วันท่ี 17 
พ.ค. จะปลดล็อกระยะ 2 เป็นศูนย์การค๎าขนาดใหญํประเภทขายเครื่องครัว-ซํอมบ๎าน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน๎า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน๎า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ , โพสต์ทูเดย์, workpointnews, mcot, js100, 
ผู๎จัดการ) 
   -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานประชุมเตรียมความพร๎อมด๎านสาธารณสุข เพื่อผํอนปรนมาตรการจ า กัดการ
ประกอบกิจการ/จัดกิจกรรม 8 กลุํม ดังนี้ 1.ร๎านอาหาร/ภัตตาคาร 2.ห๎างสรรพสินค๎า 3.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 4.สถานเสริมความงาม 5.สถาน
บริการ fitness/สนามกีฬาในรํม/โรงยิม 6.การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ในศูนย์ประชุม ในโรงแรม ภายในองค์กร 7.กองถํายท าภาพยนตร์/ถํายแบบ/
ถํายคลิป และ 8.สวนสนุก/สวนน้ า/สนามเด็กเลํน เพื่อรํวมกันพัฒนาเกณฑ์ประเมินความพร๎อมของผู๎ประกอบการในการปฏิบัติตามมาตรการตําง  ๆ 
รวบรวมข๎อคิดเห็นจากผู๎เกี่ยวข๎องให๎สามารถปฏิบัติได๎จริงและครอบคลุมทุกมิติ จัดท าข๎อมูลความพร๎อมของกิจการและข๎อเสนอตํอ ศบค. ประกอบการ
พิจารณาในการผํอนปรนในระยะที่ 2 ตํอไป 
7.ผลตรวจต่างด้าวพบติดเชื้อเพ่ิม 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน 
   -นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา เผยวํา จากการเฝูาระวังตรวจซ้ ากลุํมเสี่ยงชาวตํางชาติลักลอบหนีเข๎าเมืองผิดกฎหมาย พบผู๎ติดเช้ือเพิ่ม 5 คน 
เป็นชาวโรฮีนจา 3 คน ชาวพมํา 2 คน เพศหญิงทั้งหมด แพทย์ได๎แยกตัวไปรักษาในรพ.สนามศูนย์กักตัว ตม.สะเดา รวมกลุํมคนตํางด๎าวหลบหนีเข๎า
เมืองติดเชื้อ 65 คน จากกลุํมคนตํางด๎าวในศูนย์กักตัว ตม.สงขลา 115 คน รักษาในรพ. 3 คน รักษาหายกลับศูนย์กักตัว 4 คน มีปุวยอาการไมํรุนแรง 
รักษาในรพ.สนามศูนย์กักตัวฯ 58 คน สํวนกลุํมบุคคลทั่วไปไมํพบผู๎ปุวยเพิ่มเป็นวันท่ี 10 มีผู๎ปุวยรายเดิมที่รักษาในรพ. 7 คน และรักษาหายแล๎ว 60 คน 
จากทั้งหมด 128 คน 
8.รวมกลุ่มท าพิธีกรรมเสี่ยงติดเชื้อ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ ch8 
   -นายสุริยัน เศษศรี สสอ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก๎ว พร๎อมด๎วยนายอ าเภอ และต ารวจ เรียกผู๎ปฏิบัติธรรม ในส านักปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนา มาพูดคุยท า
ความเข๎าใจ หลังรวมกลุํมประกอบพิธีกรรมด๎วยการหายใจเร็วๆ แรงๆ ถ่ีๆ เชื่อวําเป็นการแก๎กรรมรักษาโรค ซึ่งผู๎ปฏิบัติจะมีการอาเจียน ขากเสมหะด๎วย 
ซึ่งแพทยร์ะบุวําเป็นพฤติกรรมเสี่ยงการแพรํระบาดไวรัสโควิด 19 และการหายใจเร็วๆ แรงๆ ถี่ๆ ท าให๎เกิดภาวะชักเกร็ง และยังไมํมีรายงานยืนยันวํา
รักษาโรคได๎ 
สถานการณ์ในต่างประเทศ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ขําวสด, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู๎จัดการรายวัน 360 องศา, แนวหน๎า, ฐานเศรษฐกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน๎า, ส านัก
ขําวอินโฟเควสท์, kapook, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ผู๎จัดการ, js100, xinhuathai) 
   -WHO ออกแถลงการณ์เตือนวํา จะมีผู๎เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ในแอฟริกา 83,000-190,000 ราย และจะมีผู๎ติดเช้ือเพิ่มขึ้นอีก 29-44 ล๎านราย 
หากมาตรการควบคุมการแพรํระบาดล๎มเหลว 
   -สหรัฐฯ นักวิจัยที่ท างานรํวมกับห๎องปฏิบัติการไวรัสวิทยาอูํฮั่น ให๎สัมภาษณ์วํา เป็นไปได๎ยากที่จุดเริ่มต๎นของโรคโควิด 19 จะเกิดจากอุบัติเหตุใน
ห๎องปฏิบัติการ ด๎านเจ๎าหน๎าที่เดินขบวนพาเหรดที่ศูนย์การแพทย์ซีดาร์ ซีนาย เวสต์ฮอลลีวู๎ด แคลิฟอร์เนีย เพื่อมอบธงชาติอเมริกาให๎แพทย์ -พยาบาล 
แสดงความขอบคุณและสํงก าลังใจที่ชํวยรักษาผู๎ปุวยโควิด 19  
   -จีน ทีมนักวิจัยพบ Sars-CoV-2 ในตัวอยํางน้ าอสุจิของกลุํมผู๎ปุวยโควิด 19 ชาย 6 ราย จากทั้งหมด 38 ราย ซึ่งการค๎นพบดังกลําวเป็นเพียงข๎อมูล
ขั้นต๎น และจากกลุํมตัวอยํางผู๎ติดเช้ือเพียงเล็กน๎อย ต๎องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อศึกษาวําการมีเพศสัมพันธ์จะมีผลตํอการแพรํระบาด ของ COVID-19 
หรือไมํ 
   -ออสเตรเลีย ประกาศแผนการ 3 ขั้นตอนเพื่อยกเลิกข๎อจ ากัดตํางๆ ในการควบคุมการแพรํระบาดของไวรัสโควิด 19 
   -ญี่ปุ่น อนุญาตให๎มีการใช๎ยาเรมเดซิเวียร์รักษาผู๎ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ท่ีมีอาการวิกฤติ ถือเป็นประเทศท่ี 2 ตํอจากสหรัฐฯ  
   -อังกฤษ นักระบาดวิทยา ซึ่งเป็นที่ปรึกษายุทธศาสตร์การรับมือการระบาดโรคโควิด 19 ยื่นจดหมายลาออกจากต าแหนํงเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
กรณีที่ตนละเมิดมาตรการรักษาระยะหํางทางสังคม 
   -บราซิล พบผู๎ติดเชื้อชํวง 24 ชม.ที่ผํานมาถึง 10,503 ราย สํวนผุ๎เสียชีวิตสูงสุดถึง 615 ราย ผู๎ติดเช้ือสะสม 126,611 ราย เสียชีวิต 8,588 ราย 
   -เกาหลีใต้ เปิดเผยการคาดการณ์คําใช๎จํายในการรักษาการติดเชื้อโควิด 19 ในผู๎ปุวยท่ีมีอาการรุนแรงอาจสูงถึง 70 ล๎านวอน หรือราว 1.8 ล๎านบาท 
   -สิงคโปร์ พบผู๎ติดเชื้อรายใหมํ 768 ราย ในรอบ 24 ช่ัวโมง ผู๎ติดเชื้อสะสม 21,707 ราย สูงท่ีสุดในอาเซียน 
   -ลาว ไมํพบผู๎ติดเช้ือใหมํ 26 วันติดตํอกัน ด๎านร๎านอาหารยังเข๎มมาตรการ มาเกิน 4 จัดโต๏ะใหมํ 



                                         5 

ประเด็นข่าว 

   -สถานการณ์ทั่วโลก มีผู๎ติดเชื้อ 3,885,193 ราย ผู๎เสียชีวิต 268,801 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อสูงสุด 1,278,485 ราย รองลงมา สเปน 256,855 ราย อิตาลี 
215,858 ราย สหราชอาณาจักร 206,715 ราย รัสเซีย 177,160 ราย ฝรั่งเศส 174,791 ราย และเยอรมนี 169,015 ราย 
บทความ 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นขําวสเปเชียล 
   -เสนอวํา ศบค. แถลงตัวเลขผู๎ติดเช้ือ-ผู๎ปุวยรายใหมํของไทยดีขึ้นเรื่อยๆ ต๎องขอช่ืนชมสาธารณสุขที่มีศักยภาพมาก เป็นจุดแข็งหลักในการสกัดโควิด 
19 ไมํให๎ลุกลาม และท าให๎ภาคธุรกจิในสํวนที่ไมํสุํมเสี่ยงเปิดให๎บริการน ารํองไปแล๎วหลายชนิด ขณะที่กีฬากอล์ฟได๎รับอนุญาตให๎ปลดล็อกกํอน มีการ
ประเมินวําเป็นเพราะนายกฯ ชอบเลํนกอล์ฟ จึงได๎รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
   -หลังการคลายล็อก มีการเบียดเสียดแยํงซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อกักตุน ท าให๎นายกฯ ขูํวําถ๎าไมํจัดระเบียบจะไมํให๎ขายหรือปิดห๎าง บทเรียน
คลายล็อกชํวงแรกจึงเป็นอุทาหรณ์ให๎รัฐบาล หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง ผู๎ประกอบการ และประชาชน ที่ไปรํวมกิจกรรมและกิจการที่ไดร๎ับการผํอนปรน ต๎อง
ด าเนินการเพื่อไมํให๎ฝุาฝืนกฎกติกาทางสังคม หวังวําเมื่อครบ 14 วัน จ านวนผู๎ติดเชื้อจะไมํเพิ่ม 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ เรียงหน๎าชน 
   -เสนอวํา สวนสาธารณะ และสถานท่ีออกก าลังกายทั่วประเทศ แม๎ภาครัฐจะมีมาตรการผํอนคลาย แตํก็ควรรับฟังค าแนะน าจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ด๎วย โดยกรมอนามัย ให๎ความรู๎วํา ไมํควรสวมหน๎ากากอนามัยขณะวิ่ง เว๎นระยะหําง งดการสัมผัสและสวมหน๎ากากขณะพูดคุยเทํานั้น สํวนผู๎ดูแลหรือ
ผู๎ปฏิบัติงานในสวนสาธารณะ ต๎องสวมหน๎ากากผ๎าหรือหน๎ากากอนามยัตลอดเวลาที่ให๎บริการ ทุกคนท่ีไปออกก าลังกายในสวนสาธารณะและสถานท่ีตําง 
ๆ ต๎องปฏิบัติตามอยํางเครํงครัด 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ขําวสด, มติชน 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานในพิธีมอบวัคซีนปูองกันโรคไข๎หวัดใหญํ 4 สายพันธุ์ ส าหรับบุคลากรการแพทย์ รพ.
รามาธิบดี 5,000 โด๏ส โดยสธ.เลื่อนการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคไข๎หวัดใหญํเร็วขึ้น เป็นวันท่ี 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 2563 เพื่อสร๎างเสริมภูมิคุ๎มกันโรคทัน
ตํอสถานการณ์โรคโควิด 19 ซึ่งมีอาการปุวยคล๎ายไข๎หวัดใหญํ ลดการปุวย ลดความรุนแรง ลดการเสียชีวิตจากไข๎หวัดใหญํ นอกจากนี้ สธ.ได๎
รํวมกับสปสช. รณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคไข๎หวัดใหญํ 4.11 ล๎านโด๏ส ให๎กับประชาชน 7 กลุํมเสี่ยง ได๎แกํ หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป , เด็ก
อายุ 6 เดือนถึง 2 ปี, ผู๎มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู๎ปุวยมะเร็งที่อยูํในระหวํางได๎รับเคมีบ าบัด และ
เบาหวาน), บุคคลอายุ 65 ปีข้ึนไป, ผู๎พิการทางสมองที่ชํวยเหลือตัวเองไมํได๎, โรคธาลัสซีเมียและผู๎ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ และผู๎ที่เป็นโรคอ๎วน 
โรคฮีตสโตรก 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, แนวหน๎า 
   -นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กลําววํา ชํวงสัปดาห์นี้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่ร๎อนถึงร๎อนจัด ขอให๎ประชาชนระวังการเจ็บปุวยตั้งแตํมี
อาการเพียงเล็กน๎อยไปจนถึงอาการรุนแรงที่อาจเสียชีวิต ได๎แกํ เพลียแดด โรคลมร๎อน หรือฮีตสโตรก เกิดจากการท ากิจกรรมหรือท างานในที่อ ากาศ
ร๎อนจัดเป็นเวลานานจนรํางกายไมํสามารถปรับตัวและควบคมุความรอ๎นในรํางกาย สํงผลให๎อวัยวะตํางๆ ท างานล๎มเหลว โดยเฉพาะกลุํมเสีย่ง ได๎แกํ ผู๎ที่
มีอาชีพท างานหรือท ากิจกรรมกลางแดด กลุํมเด็กอายุต่ ากวํา 5 ปี ผู๎สูงอายุ ผู๎ที่มีโรคประจ าตัว ผู๎ที่พักผํอนไมํเพียงพอ และผู๎ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
วันธาลัสซีเมียโลก 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์mcot, newstv 
   -กรมการแพทย์ ระบุ โรคธาลัสซีเมีย มีหลายชนิดและรุนแรงแตกตํางกัน ผู๎ปุวยท่ีพบมากจะมี 2 กลุํม คือ 1.ไมํมีอาการหรือมีอาการไมํมาก 2.อาการ
รุนแรงปานกลาง - รุนแรงมาก ผู๎ปุวยจะซีด อาจตรวจพบตั้งแตํอายุเพียง 2 - 3 เดือนแรก ถ๎ารุนแรงมาก จะตาเหลือง อํอนเพลีย เจริญเติบโตไมํสมอายุ 
ม๎ามและตับโต กระดูกใบหน๎าเปลี่ยนรูป ระยะยาวจะมีกระดูกเปราะหักงําย เจ็บปุวยบํอย การรักษาเด็กที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย 1.การดูแลทั่วไป ผู๎ปุวย
ต๎องมีสุขอนามัยที่ดี สะอาด รับประทานอาหารครบ 5 หมูํ และวิตามินโฟเลทตามแพทย์สั่ง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ฉีดวัคซีนเหมือนเด็กปกติ 
โดยเฉพาะวัคซีนปูองกันตับอักเสบ หลีกเลี่ยงการกระแทก เพราะกระดูกเปราะอาจหักได๎งําย 2.รักษาแบบประคับประคอง และ 3.รักษาให๎หายขาดโดย
การปลูกถํายเซลล์ต๎นก าเนิดเม็ดเลือด พํอแมํควรมีสํวนรํวมกับแพทย์ในการดูแลลูกอยํางใกล๎ชิดตั้งแตํเริ่มแรกที่แพทย์วินิจฉัย 
วิธีดูแลสุขภาพกาย-ใจ ตามศาสตร์แผนไทย 
สื่อทีน่ าเสนอ : ส านักขําวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกชํอง 
   -นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะน าการใช๎ชีวิตตามแบบแพทย์แผนไทย เน๎นการใช๎ชีวิตติดธรรมชาติ 2 ด๎าน คือ ด๎าน
รํางกาย ควรดูแลสุขภาพกายด๎วยอาหารสมุนไพรที่ชํวยกระตุ๎นภูมิคุ๎มกันรํางกาย เชํน เห็ดหอม เห็ดนางฟูา น้ าตรีผลา ผักผลไม๎ที่มีวิตามินซีและสารต๎าน
อนุมูลอิสระสูง เชํน ดอกข้ีเหล็ก ยอดมะยม  ใบเหลียง ยอดสะเดา มะระขี้นก มะขามปูอม กลุํมที่มีงานวิจัยด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์วํา มีสารส าคัญที่
อาจจะมีศักยภาพชํวยลดโอกาสการติดเช้ือ ได๎แกํ หอมแดง หอมหัวใหญํ มะรุม ใบหมํอน แอปเปิล กะเพรา 2.ด๎านจิตใจ ด๎วยการออกก าลังกาย แนะน า
ทําการออกก าลังกายในเพลงไทสูํสุข ประยุกต์มาจากทําฤาษีดัดตน (วัดโพธิ์) 6 ทํา สามารถค๎นหาใน YouTube พิมพ์ค าวํา “ไทสูํสุข”  
เบียร์สดกระป๋อง 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ sanook 
   -กรณีที่มีการโพสต์ขายเบียร์บรรจุในกระป๋องใสติดโลโก๎ยี่ห๎อตําง ๆ ซึ่งไมํใชํผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู๎ผลิตโดยตรงแตํเป็นการน ามาแยกบรรจุเอง เพจเฟซ 
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ประเด็นข่าว 

บุ๏กผู๎บริโภค โพสต์ข๎อความระบุวํา การขายเบียร์ในรูปแบบนี้ผิดกฎหมายหลายข๎อ ตั้งแตํแพ็คเกจจิ้งไมํได๎รับรองจากบริษัทโดยตรง ไปจนถึงแสตมป์ และ
ผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ วําด๎วยการโปรโมทโดยเจ๎าของแบรนด์ไมํทราบเรื่อง 
คลิปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 
   -ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. สั่งตรวจสอบคลิปรถพยาบาลทีก่ าลังเคลื่อนย๎ายผู๎ปุวย และประตูท๎ายเปิดออกขณะรถก าลังวิ่ง ท าให๎เตียง
ที่มผีู๎ปุวยนอนอยูํหลุดออกมาอยูํบนพ้ืนถนน เบื้องต๎นทราบวําเป็นรถของอาสาในเขตกทม. ซึ่ง สพฉ. จะสอบถามต๎นสังกัดและหนํวยงานที่ก ากับดูแลวํา
เป็นการไปรับผู๎ปุวยอะไร และการปฏิบัติการอยูํภายใต๎มาตรฐานที่ สพฉ. ก าหนดไว๎หรือไมํ  สํวนคลิปเหตุการณ์ใน จ.กาฬสินธุ์ ที่อาสากู๎ชีพท าการ
เคลื่อนย๎ายผู๎บาดเจ็บอาการสาหัสโดยไมํ สพฉ.จะตรวจสอบเชํนเดียวกัน เพื่อคุ๎มครองผู๎ปุวยฉุกเฉินให๎ปลอดภัย และได๎รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มี
มาตรฐาน 

 
 
 


