
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว 

วันฉัตรมงคล 
 สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด 
  -เสนอข่าว ที่ อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และนางนราพร จันทร์โอชา 
ภริยา  พร้อมด้วยรองนายกฯ และคู่สมรส  อาทิ  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ดร.วิษณุ เครืองาม นายชวน หลีกภัย ประธาน
รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข นายสมศักดิ์ 
เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง นายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  รมช. เกษตร ฯลฯ ร่วมลงนามถวายพระพร
ชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
มาตรการของ สธ.  
   สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด 
   -เสนอข่าว ที่รพ. นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา มูลนิธชัิยพัฒนาร่วมกับกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา่ ในประเทศไทย ส่งมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ
แบบเคลื่อนที่พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับ นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ 
ผอ.ร.พ.นาหม่อม เพ่ือใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 
   สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ , มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า , 
บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์,thebangkokinsight, matichonweekly , thansetthakij , springnews, nationtv, 
tnnthailand)  
   -เสนอข่าว นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค แถลงข่าว มีผู้ป่วยกลับบ้าน 1 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,740 ราย 
เหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในรพ. 193 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 18 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 54 ราย ให้มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 2,987 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่ 18 ราย 
จากศูนย์กักกันของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา ทุกรายเป็นชาวต่างด้าว มาจากการค้นหาเชิงรุกแบบมีเป้าหมายในกลุ่มผู้ลักลอบเข้า
เมือง ซึ่งสธ. ได้ร่วมกับ สตม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดรพ.สนามดูแลบุคคลกลุ่มนี้โดยเฉพาะมีระบบบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม 
ขอให้มั่นใจจะไม่กระทบต่อคนไทย มีคําเตือน WHO ว่า    ไม่ควรจะประมาท หลายประเทศมีการะบาดระลอก 2 จะพบว่า จะมียอดผู้ติดเช้ือมากว่า
รอบแรก และหลายประเทศมีการระบาดระลอก 3 ยืนยันว่า สธ.มีมาตรการเตรียมความพร้อม วางแผนรับมือ โดยมีการจัดยาต้านไวรัสชุด PPE และ
อุปกรณ์การตรวจหาเช้ือต่างให้เพียงพอกับจํานวนผู้ป่วยระลอก 2 ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ส่วนผลตรวจคลาดเคลื่อนจํานวนมากที่ จ.ยะลา คาดว่าจะทราบ
ผลการตรวจสอบเร็ววันนี้ ส่วนมาตรการต่างๆ ในการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเช้ือรายใหม่ภายในประเทศไทย จะต้องมีการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยง 
ได้แก่ 1.เรือนจํา และ 2.ที่พักของแรงงานข้ามชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองเฝ้าระวังในประชาชนกลุ่มนี้ไปแล้วในบางส่วน ไม่พบการระบาด จะ
ตรวจค้นหาคัดกรองใน 2 กลุ่มนี้เพิ่มเติมภายในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค สายด่วน 1422 โรคโควิด 19 มีการเพิ่ม 3 ภาษา เพื่อแรงงาน
ข้ามชาติ คือ ภาษาลาว ภาษาเมียนมา และภาษากัมพูชา 
     ภาพคนออกไปทํากิจกรรมออกกําลังกาย หรือซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซื้อสินค้าในลักษณะที่แออัด นั้น  ภาพรวมประชาชนมีความตระหนักเรื่อง
ป้องกันโรค เกือบทุกคนใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย แต่ถ้าใส่ 100% จะดีมาก ทั้งนี้ ไม่ว่าจะไปรับบริการจากกิจการใดยังต้องตระหนักเรื่อเว้น
ระยะห่าง 1-2 เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่เช้ือ การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็เหมือนการซื้อสินค้าอื่นท่ีต้องมีการจัด
ระเบียบในการเข้าแถวผู้ซื้อ เพื่อลดโอกาสการสัมผัสใกล้ชิด ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถานประกอบการห้างร้าน ควรต้องจัดสถานท่ีให้ลดความเสี่ยงของผู้เข้าใช้
บริการ ส่วนการเปิดสระว่ายน้ํา หน่วยงานเกี่ยวข้องพิจารณาอยู่ว่าจะมีการผ่อนปรนต่อไป สําหรับคลินิกเสริมความงาม จะยังไม่สามารถเปิดให้บริการ
ได้ เนื่องจากยังไม่จัดอยู่ในกิจการที่มีการประกาศผ่อนปรน ซึ่งมีเพียงแค่ คลินิกเวชกรรม หรือ คลินิกรักษาโรคทั่วไปเท่านั้นที่สามารถเปิดได้ในขณะนี้ 
   กรณีนางรําแก้บนหลายคนสวมหน้ากากผ้า และเฟซชิลด์ว่า ที่มีการรําไม่ว่าจะรําแก้บนหรืออย่างอื่น ขอให้สวมหน้ากาก และเฟซชิลด์ มีการจัด
สถานที่ให้ไม่แออัด เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ระหว่างผู้ชมกับนางรํา หากสามารถดําเนินการได้ จะช่วยลดความเสี่ยง และน่าจะมีการติ ดตาม
ตรวจสอบดูในสถานท่ีแต่ละแห่งท่ีมีกิจกรรมเหล่านี้ 
   สธ. ได้ร่วมกับ ก.ดิจิทัลฯ  สสส.  และศูนย์ Fake News จัดทําแบบสอบถามออนไลน์ เรื่องการจัดการกับข่าวสารและข้อมูลที่ เกี่ยวข้องจากสื่อ
ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อนําเอาผลสํารวจไปปรับปรุงและ พัฒนาแนวทางแก้ไขนโยบายเพื่อแก้ปัญหา 
   สื่อที่น าเสนอ  : กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ bangkokinsight 
   -เสนอข่าว นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค แนะประชาชนท่ีกลับภูมิลําเนา ขอปฏิบัติตามมาตรการในจังหวัดอย่าง
เคร่งครัด ใส่หน้ากากอนามัย ดูแลสุขอนามัยของตนเอง และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ลดความเสี่ยงการแพร่เช้ือโควิด 19 ไปสู่คนในครอบครัว 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัว 
   สื่อที่น าเสนอ  : เว็บไซต์บ้านเมือง  
   -เสนอข่าว นายธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษารมช.สธ.ลงพื้นที่ออกเยี่ยมหน่วยกู้ชีพ – กู้ภัย  ในพื้นที่ อําเภอแม่ระมาด  และ  อําเภอแม่สอด จ.ตาก 

ประจ าวันที่ 

5 พฤษภาคม 2563 



                                         2 
ประเด็นข่าว 

พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ให้กับหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย 
   สื่อที่น าเสนอ : mcot 
   -เสนอข่าว สสจ.สงขลา เผยชาวต่างด้าวถูกกักตัวพบติดเชื้อโควิด 19 จํานวน 18 ราย ยังไม่มีอาการป่วย พร้อมวางแผนการรักษาระหว่างรอผลตรวจ
เพิ่มจากการเอกซเรย์ปอด หากมีภาวะอักเสบส่งรักษาทันทีรพ.หลัก ส่วนท่ีเหลืออีก 45 แม้ยังไม่เสี่ยง แต่เฝ้าระวังอาการใกล้ชิด ส่งผลยอดป่วยรวมของ
จังหวัดเป็น 123 ราย 
   สื่อที่น าเสนอ  : เชียงใหม่นิวส ์
   -เสนอข่าว คณะผู้บริหารสสจ.เชียงราย นําคณะเยี่ยมให้กําลังใจ จนท.ศูนย์คักรอง และสถานกักตัว (Local Quarantine) เฝ้าระวังโควิด 19 
   สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด 
   -เสนอข่าว สสจ.นนทบุรี ออกปฏิบัติการค้นหาเชิงรุก COVID-19 : Active case finding โดยวิธีการตรวจโดยใช้น้ําลาย (Deep throat 
saliva) 
  สื่อที่นําเสนอ : เดลินิวส์ 
  -เสนอภาพข่าว  นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ รับมอบเครื่องดื่มสมุนไพรจีนจาก นายอร่าม เอี่ยมสุรีย์ กรรมการมูลนิธิป่อ
เต็กตึ๊ง และ ผอ.คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว เพื่อนําไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ใน รพ.ทั้ง 181 แห่ง 
ประเด็นที่มีผลกระทบ 
   1.กล่าวหา สธ.ทุจริต 
   สื่อที่น าเสนอ  : เว็บไซต์ ผจก.รายวัน ,สยามรัฐ แนวหน้า, ไทยโพสต์, springnews 
   -เสนอข่าว  ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ โพสต์เฟซบุ๊ก " จุลเจิม ยุคล" ระบุว่า ถ้าจะปราบโควิด 19 ได้ ต้องปราบคอร์รัปช่ันใน 3 หน่วยงานใน 
กระทรวงสาธารณสุข ให้ได้ก่อน 
   2.กรณีจ.ยะลา ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก  40 ราย 
   สื่อที่น าเสนอ  : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ผจก.รายวัน,ไทยโพสต์, เดลินิวส์)  เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด,ผจก.รายวัน, prachachat, 
thansetthakij , nationweekend ,kapook,isranews, tnnthailand , bbc ,thaipbs ,one31, thestandard ) 
   -เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิ โฆษก ศบค. แถลงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สงสัยเป็นผู้ติดเช้ือที่จ.ยะลา อีก 40 ราย ซึ่งเป็น active case 
finding ว่า จากข้อมูลกรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยยืนยันในจ.ยะลา ตั้งแต่ มีนาคม - 3 พ.ค.63  และจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เจอผู้ป่วยทั้งสิ้น 126 ราย 
ชุดข้อมูลที่ศูนย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.ยะลายังไม่เป็นทางการจึงต้องตรวจสอบกับศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สงขลา ซึ่งผลอย่างไม่เป็น
ทางการ  ไม่พบผู้ติดเช้ือทั้ง 40 ราย จึงเห็นตรงกันว่า ผลแล็บ 2 แล็บไม่เพียงพอ จึงต้องส่งผลแล็บมาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังไม่ยืนยันผล 
จนกว่าจะมีการทดสอบทุกกระบวนการ สําหรับจํานวนตัวอย่างตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR ตรวจแล้วจํานวน 227,860 ตัวอย่าง  
   สื่อที่น าเสนอ  : เว็บไซต์มติชน ,แนวหน้า, ผจก.รายวัน , workpointnews, thebangkokinsight 
   -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผยว่า จากการตรวจสอบอีกครั้งพบว่า ผลเป็นลบทุกราย  เป็นการตรวจสอบห้องแล็บศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ จ.สงขลา เพียง  1 แห่ง ผลเป็นลบท้ังหมด ส่วนสาเหตุที่ตรวจครั้งแรกผลเป็นบวก เนื่องจากเครื่องที่ใช้ตรวจทางห้องปฏิบัติการในจ.ยะลา มี
ความผิดพลาด 
   สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน 
   -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวในรายการ“ถามตรงๆ กับจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์” กรณีที่จะมีการส่งตรวจผู้ป่วยต้องสงสัย 40 รายเป็น
ครั้งท่ี 3 ที่แล็บส่วนกลางว่า ไม่จําเป็น เพราะเหมือนกัน เพราะเทคนิคในการตรวจ เขาช้ีแจงว่า ต้องมีการอ่านค่าและไล่ในเชิงเทคนิค 5 กลุ่มตัวอย่างที่
ต้องได้ค่าเหมือนกัน ที่นั่นก็ทําได้ 140 แล็บทั่วประเทศก็ทําได้ที่จ.ยะลา เป็นการตรวจเชิงรุกตามนโยบายใหม่ที่ให้ตรวจมากขึ้น เมื่อครู่อยู่กับอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ชี้แจงว่า เครื่องตรวจท่ีจ.ยะลาเป็นเครื่องที่เพิ่งเปิดและตรวจได้ 5,000 กว่าเคส จ.ยะลาพบความผิดปกติเอง จึงต้องการ
จะตรวจซ้ํา จึงส่งมาตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ จ.สงขลา พบว่าผลเป็นลบทั้งหมด ทั้งนี้ ที่จ.ยะลาเราต้องการรู้ถึงสาเหตุของความผิดพลาด 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปดูว่าเกิดจากอะไร ต้องหาคําตอบให้ได้ อาจจะเกิดจากน้ํายา การอ่านค่า หรือตัวเครื่องเออ
เรอร์ 
   สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) , เว็บไซต์ kapook,ข่าวสด 
   -เสนอข่าว นพ.ไพจิตร์ วราชิต ที่ปรึกษาด้านโควิด 19  กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เรื่องนี้จากการตรวจกับพื้นที่ และนําตัวอย่างเช้ือทั้งหมดไป
ตรวจสอบยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.สงขลา อีกครั้ง พบว่า ผลเป็นลบ ผลบวกตอนแรก เป็นบวกลวง เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง
เครื ่องสกัดอาร์เอ็นเอ อาจทําให้มีการปนเป้ออนของเชื้ออื่น ขณะนี้อยู ่ระหว่างตรวจสอบ และคาดว่าจะมีการแถลงผลให้ทราบอย่างเป็น
ทางการ 
   สื่อที่น าเสนอ  : นสพ.( ไทยโพสต์) เว็บไซต์(เดลินิวส์, มติชน, คมชดลึก  sanook ,thebangkokinsight ,natinweekend, mcot, 
thebangkokinsight) 
   -เสนอข่าว นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก อธิบายถึงกรณีการตรวจพบผู้ติดเช้ือโควิด19 รายใหม่แบบรวดเดียวจํานวน
หลายสิบคนว่าเป็นมาตรการเชิงบุกที่น่าช่ืนชม ขอช่ืนชมผลการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด คุณหมอสงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.ยะลาและ
ทุกๆ ท่าน ที่ปฏิบัติการเชิง “บุก” ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 อย่างเข้มข้น และถูกต้องตามหลักวิชาการ “ไม่กลัวตัวเลขผู้ป่วย” ขอให้ทุกจังหวัดนํามาตรการ

https://covid-19.kapook.com/
https://www.sanook.com/covid-19/
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ของ จ.ยะลา เป็นแบบอย่าง และใช้มาตรการเชิงบุก ทําทุกพื้นที่ อย่างรอบคอบ ถูกหลัก 
   สื่อที่น าเสนอ  : นสพ. (ไทยรัฐ , มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์สยามรัฐ 
   -เสนอข่าว นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีผลตรวจเชื้อโควิด 40 ราย ท่ี จ.ยะลา ว่า ผลตรวจครั้งที่ 2 
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สงขลา ไม่พบการติดเชื้อ สาเหตุที่ครั้งแรกพบว่าติดเช้ือ น่าจะเกิดจากขั้นตอนทางห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม เพื่อ
ความมั่นใจและให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจะนําตัวอย่างเช้ือมาตรวจยืนยันอีกครั้งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กทม. โดยทั้ง 40 ราย ขณะนี้ยังอยู่ในความ
ดูแลของรพ.อย่างใกล้ชิด ไม่พบมีอาการป่วย หากห้องปฏิบัติการทั้ง 2 แห่งผลตรวจออกมาไม่ตรงกัน จะต้องมีการตรวจยืนยันที่ห้องปฏิบัติแห่งที่ 3 
ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหากผลตรวจเกิดมีข้อสงสัย จะมีขั้นตอนในการตรวจสอบ รวมทั้งจะส่งผู้เช่ียวชาญลงพื้นที่ให้คําแนะนํากับห้องปฏิบัติการเพื่อ
ป้องกันการผิดพลาดอีก รวมทั้งกรณีแรงงานจังหวัดสงขลา 18 คน จะมีการเก็บตัวอย่างตรวจซ้ําอีกที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้มีความชัดเจน 
คนท่ีมีอาการจะได้รับการรักษา สําหรับการพบผู้ติดเช้ือทางภาคใต้พบว่ามีเพิ่มมากขึ้น จากการเดินทางที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่พบว่ากลับมาจากประกอบ
ศาสนกิจ แรงงานที่เดินทางเข้ามาผิดกฎหมาย ซึ่งมีส่วนให้เกิดการแพร่เช้ือในพื้นที่ได้ หากตัวเลขผู้ป่วยกลับมาเพิ่มในสัปดาห์หน้า จะ ต้องหาสาเหตุ 
รวมทั้งอาจต้องทบทวนมาตรการต่างๆ ที่เป็นจุดอ่อน 
   สื่อที่น าเสนอ  : เว็บไซต์ไทยโพสต์ 
   -เสนอข่าว นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ กล่าวในรายการ Peace Talk เผยแพร่ทางสื่อโซเชียล
มีเดีย ว่า กรณีการติดเช้ือโควิด-19 รายใหม่เพิ่มที่จ.ยะลา 40 ราย จากการตรวจหาเชื้อเชิงรุกนั้น โฆษก ศบค. ระบุยังไม่ยืนยัน แต่จะตรวจซ้ํากันอีกรอบ
ว่า  ถ้าผลทางการยืนยันว่า ติดเช้ือโควิด-19 คงทําให้วุ่นวายแน่นอน แสดงว่า การผ่อนคลายระยะที่สอง อาจต้องยุติลงตามคําประกาศล่วงหน้าของ 
ปลัด สธ. ซึ่งกําชับใน 14 วันของระยะ 1 ต้องไม่ให้ติดเชื้อเพิ่มเกิน 30 ราย 
   สื่อที่น าเสนอ  : ผจก.รายวัน 
   -เสนอข่าว นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ  จ.สงขลา โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ ยะลาผลบวกเป็นลบทั้ง 40 ราย รัฐไทยปิดข่าวหรือเปล่า ว่ากรณี 
จ.ยะลาพบผู้ติดเชื้อโควิดรวดเดยีว 40 รายจากกลุ่มตัวอย่างที่ตรวจ 311 ราย สร้างความน่าสงสัยสําหรับสายสุขภาพมากว่า เพราะการคัดกรองในชุมชน 
ผู้ถูกคัดกรองส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ผลการตรวจออกมาพบว่า ติดเช้ือจํานวนมาก จึงทําให้เกิดคําถามในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน แต่วิธีที่ง่ายที่สุ ดก็คือการไปเก็บ
ตัวอย่างซ้ํา ส่งตรวจไปยังห้องแล็บที่อ่ืนเพื่อยืนยันผล และผลจากห้องแล็บ สคร.สงขลา ยืนยันก็ออกมากลับตาลปัตรว่าเนกาทีฟทั้ง 40 ราย ไม่พบการ
ติดเชื้อโควิด คําถามที่ผมได้รับจากพรรคพวกเพื่อนฝูง คือ รัฐบาลไทยปิดข่าว ตกแต่งตัวเลขหรือเปล่า ซึ่งเป็นคําถามที่เข้าใจได้ เพราะบุคลิกการปกข่าว
ของรัฐบาลไทยในอดีตนั้นมีอยู่ และความน่าเชื่อถือของรัฐบาลก็มีไม่มาก 
   สื่อที่น าเสนอ  : เว็บไซต์ข่าวสด 
   -เสนอข่าว เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ว่า กระบวนการตรวจต้องใช้ความชํานาญมาก แต่ถ้าทําตามมาตรฐานสากล จะไม่มีอะไรผิดพลาดเลย  
การวิเคราะห์ความผิดพลาดอาจเกิดได้จาก 3 ขั้นตอน1. Pre-analytic หรือก่อนตรวจแล็บ เช่น เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและลําคอไม่ถูกต้อง 
2. Analytic หรือขั้นตอนการตรวจแล็บ หัวใจสําคัญคือน้ํายาควบคุม จะมีน้ํายาที่ให้ผลบวก และที่ให้ลบ ถ้าเครื่องมันยังแปลผลไม่ถูก ห้าม
รายงานผลการตรวจเด็ดขาด คอนโทรลลบกลับกลายเป็นบวก จากบวกกลายเป็นลบ ให้ถือว่าผลการตรวจทั้งชุดนั้น เสียทั้งหมด 3. Post-
analytic หรือขั้นตอนหลังการตรวจแล็บ เช่น ตรวจถูกแต่รายงานผลผิด โอกาสผิดพลาดเกิดได้ทุกขั้นตอน แต่หากรพ.ได้ทําตามระบบมาตรฐาน
แล้ว ก็คงไม่มีอะไรน่ากังวลใจ ส่วนกรณีของห้องแล็บ จ.ยะลา เพิ่งได้อ่านเฟซของ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลาซึ่งหมอโพสต์
เฟซบุ๊กตอนหนึ่งว่า เหตุที่ห้องแล็บ รพ.ยะลา รายงานผลเป็นบวกนั้น เป็นความผิดพลาดทางเทคนิค เข้าใจว่าเกิดจากการปนเป้ออนของไวรัสโควิด
ในระบบเครื่องตรวจ RT- PCR ทั้งนี้ ในการตรวจพบว่า หลอดที่เป็นน้ําไม่มีตัวเชื้อ ที่เป็นตัว control (No Template Control) ซึ่งในการ
เดินเครื่อง PCR ทุกรอบก็ต้องมีการ control ด้วย NTC เสมอ นั้น ที่แล็บยะลาผลการทดสอบของ NTC เป็นบวกด้วย ซึ่งบอกถึงการปนเป้ออน 
จึงทําให้ไม่อาจตัดสินได้ว่า ผลการตรวจนั้นเป็นผลบวกจริง ( true positive) หรือ ผลบวกลวง (false positive) จึงต้องตรวจใหม่ทั้งหมด" ถ้า
หมอสุภัทรโพสต์เป็นข้อเท็จจริง แปลง่ายๆว่า ผิดขั้นตอนที่ 2 หรือขั้นตอนตรวจแล็บนั่นเอง แต่ก็น่าแปลกใจ ถ้าคอนโทรลลบกลายเป็นบวก ทาง
แล็บก็ไม่น่าจะรายงานผลออกมาสู ่สาธารณชนได้ ต้องตรวจแล็บใหม่ทั ้งหมด กรณีนี ้จะรู ้ว ่าถูกหรือผิด ให้รอยืนยันจากแล็บที ่ 3 จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่กรุงเทพฯ อีกที 
   สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ , เดลินิวส์ 
   -เสนอข่าว เจ้าหน้าท่ีสสอ. บันนังสตา จ.ยะลา นําทีมเจ้าหน้าที่สุขศึกษาลงพื้นที่บ้านตาเนาะปูเต๊ะ เป็นพื้นที่ท่ีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อให้ความรู้ 
แนะนําวิธีป้องกันตนเอง มอบหน้ากากอนามัย เชิญชวนให้ประชาชนเตรียมตัวรับการตรวจหาเช้ือเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการเชิงรุกตามนโยบาย นพ.สสจ.
ยะลา ให้มีการปูพรมค้นหาผู้ป่วยโดยเร็ว นอกจากน้ี มีการปูพรมตรวจค้นหากลุ่มเสี่ยงอย่างละเอียดในพื้นที่ หมู่ 2, 4, 5, 6 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา ส่วน
ชาวบ้านก็ต่างอยู่แต่ในบ้านเนื่องจากเครียดและวิตกว่าจะติดเชื้อ  ขณะที่สสจ.ยะลารายงานว่า ยอดผู้ป่วยสะสม 126  ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว  99   
ราย อยู่ระหว่างรักษา 25 ราย เสียชีวิต 2   ราย 
   3. กลุ่มวัยรุ่นเที่ยวริมทะเลไม่สวมหน้ากาก 
   สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์sanook  
   -เสนอข่าว บริเวณชายหาดปากเมง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ได้มีนักท่องเที่ยวร่วมทั้งประชาชน ที่เดินทางมาเป็น
ครอบครัว ส่วนตัว และกลุ่มวัยรุ่น มาเที่ยวหาดปากเมงกันเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน ออกมาขับรถและนั่งกันเป็น
กลุ่มใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย ไม่เว้นระยะห่าง 
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   4.จ.นราธิวาสไม่มี Hospitel  
    สื่อที่น าเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์ , 77kaoded 
   -เสนอข่ าว  ผวจ .นราธิ วาส  เผยศูนย์  Local Quarantine เฟสที่  1 จํ านวน  105 แห่ ง  ขณะนี้ มี ผู้ ถู กกั กกันตั ว เต็ มทุกศูนย์ แล้ ว  เฟส
ที่ 2 จํานวน 5 แห่ง รองรับได้ 540 คน เข้ากักตัวแล้ว 428 คงเหลือ 86 และเฟสที่ 3 จํานวน 4 แห่ง รองรับได้ 360 คน เข้ากักตัวสังเกตอาการ
แล้ว 19 คน คงเหลือ 341 คน และจําเป็นต้องหาสถานที่ Local Quarantine เพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และรองรับผู้ที่จะ
เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตด้วย สําหรับศูนย์ Local Quarantine ในอําเภอต่างๆ มีความพร้อมแต่ก็ยังไม่เพียงพอ บางสถานที่อาจไม่สะดวกสบายมาก
นัก พื้นที่จ.นราธิวาส ไม่มีโรงแรงรองรับเป็นสถานท่ีกักตัว 
มาตรการของ ศบค. และ หน่วยงานอื่นๆ 
   สื่อที่น าเสนอ  : นสพ.(สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน,ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ,ผจก.
รายวัน, isranews, mcot, bangkokbiznews, innnews ,thaipbs, mthai, sanook) 
   -เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิ โฆษก ศบค. แถลงว่า  มีผู้ติดเช้ือรายใหม่ 18 ราย ทุกรายอยู่ในศูนย์กักกัน อ.สะเอา จ.สงขลา คนต่างด้าวทั้งหมด 
ทําให้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อรวม 2,987 ราย กลับบ้านได้เพิ่ม 1 ราย รวมกลับบ้านท้ังหมด 2,740 ราย รักษาในรพ. 763 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต สําหรับสถาบัน
เสริมความงามยังเปิดให้บริการไม่ได้ เนื่องจากใช้เวลานานในการดําเนินการเสี่ยงติดเช้ือ อยู่ในกลุ่มเดียวกับโรงมหรสพ ผับบาร์ สถานบันเทิงต่างๆ    
   เพจ ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความว่า "วันน้ี ศบค.รายงานตัวเลข ผู้ติดเชื้อ 18 ราย ท้ังหมดเป็นคนต่างด้าว แปลว่ายอดผู้ติดเชื้อคนไทยเป็น 0 ถือเป็นเรื่องดี
มาก แต่ขอย้ําว่าอย่าประมาท ดูแลตัวเองและคนรอบข้างกันต่อไป อยู่บ้าน เว้นระยะห่าง ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ" 
   สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน  
   -เสนอข่าว โฆษก กทม. โพสต์ข้อมูลผ่านเพจเฟซบุ๊ก กทม.ออกมาตรการเพิ่ม 10 สถาน 
สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ 
   สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด)  , เว็บไซต์ (ไทยโพสต์,มติชน , โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, แนวหน้า, innnews) 
   - จ.ภูเก็ต คกก.โรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งสถานการณ์ มีผู้ติดเช้ือยืนยันโรคโควิด19 แล้ว 220 ราย ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่  กลับบ้านเพิ่ม 2 ราย 
เสียชีวิต 2 ราย จําหน่าย 1 ราย (เนื่องด้วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์) รักษาอยู่ 39 ราย ในจํานวนนี้ อาการรุนแรง 1 ราย ที่เหลืออาการอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี  จํานวนผู้ได้รับการตรวจหาเช้ือทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด  9,050 ราย ( พบเชื้อ 220 ราย ) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 5,015 
ราย  (พบเชื้อ 182 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเช้ือจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย  (พบเชือ้ 38 ราย) 
   สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด, มติชน  
   -จ.สงขลา หลังจาก ศบค.แถลงพบกลุ่มชาวต่างชาติหลบหนีเข้าเมืองที่ถูกกักตัวอยู่ในศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมือง จ.สงขลา ใน อ.สะเดา จ.
สงขลา ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 18 คน จากเดิมที่พบติดเชื้อ 42 คน จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ติดเชื้อทั้งหมด 18 คนเป็นชาวโรฮิงยา จากจํานวนที่ถูกกัก
ตัวอยู่รวมกันบนช้ัน 2 ของศูนย์กัก 28 ราย ผู้ติดเช้ือเป็นผู้หญิง 17 ราย อยู่ในช่วงอายุ 19-20 ปี และเด็กชายอายุ 10 ขวบ 1 ราย ซึ่งถูกควบคุมตัว
พร้อมแม่ แต่แม่ไม่ติดเช้ือ ทีมแพทย์เข้าไปเอกซเรย์เพื่อดูอาการในระบบทางเดินหายใจ และการทํางานของปอด หากพบว่า มีปอดบวมจะส่งไปรักษาที่
รพ.หาดใหญ่ ส่วนรายที่อาการไม่มากจะรักษาที่ศูนย์กักตัวฯ ได้ปรับช้ัน 2 ของศูนย์กักตัวฯ เป็นรพ.สนามเพิ่ม 1 ช้ัน แยกตัวผู้ไม่พบเช้ือออกมาพักอีก
ห้อง พร้อมแยกการทํางานของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้ปะปนกันระหว่างอาคาร ส่วนสาเหตุการติดเช้ือน่าจะมาจากกลุ่มเดิม เจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนโ รคและ
ตรวจสอบไทม์ไลน์ ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยสะสมของ จ.สงขลา เพิ่มขึ้นเป็น 123 ราย อย่างไรก็ตามแม้จะพบกลุ่มคนต่างด้าวติดเชื้อเพิ่ม 18 คน จากเดิม 42 
คน รวมเป็น 60 คน แต่ก็เพิ่มขึ้นเฉพาะกลุ่มของคนต่างด้าวท่ีอยู่ในศูนย์กักเท่านั้น ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วไปของ จ.สงขลา ยังนิ่งอยู่ที่ 44 คน และรักษาตัว
อยู่รพ. 10 ราย 
     -นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นพ.สสจ. สงขลา กล่าวว่า ผู้ติดเช้ือเพิ่มอีก 18 คนทั้งหมดไม่ได้มีอาการป่วย แพทย์จึงได้เอกซเรย์ปอด หากพบว่ารายใด
เริ่มมีอาการปอดอักเสบหรือปอดบวม ก็จะนําส่งรักษาตัวที่รพ.หลักทันที แต่หากไม่มีอาการเสี่ยงก็จะยังคงรักษาตัวที่รพ.สนาม 
   สื่อที่น าเสนอ : มติชน, prachachat 
   -จ.นครพนม ผวจ.นครพนมสั่งการเจ้าหน้าที่ รับตัวแรงงานชาวนครพนมที่เดินทางมาจาก จ.ภูเก็ต ส่งกลับไปกักตัวที่บ้านพัก 14 วันนอกจากนี้ยังมี
กลุ่มแรงงานประสงค์ให้จังหวัดไปรับตัวกลับอีก 44 คน จะมาถึงวันน้ี จะต้องผ่านขั้นตอนคัดกรองอย่างเข้มข้นต่อไป 
   สื่อที่น าเสนอ : prachachat 
   -จ.ตรัง เตรียมความพร้อมรองรับประชาชนชาวตรัง ท่ีเดินทางกลับจาก จ.ภูเก็ต ประมาณ 2,000 คน กําชับให้แต่ละอําเภอนําเข้าพักยังสถานที่กักตัว 
Local Quarantine ของแต่ละอําเภอ 14 วัน เผย จ.ตรัง ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รายใหม่มา 27 วันแล้ว 
   สื่อทีน่ าเสนอ : thaiquote  
   -กรมท่าอากาศยานรายงานว่า  5 จังหวัดที่มีบินไปแล้วต้องกักตัว 14 วันในสถานที่ที่กําหนด ตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องมาตรการ
ป้องกันโควิด19 ได้แก่ จ. พิษณุโลก บุรีรัมย์ กระบี่ ตรัง และนครพนม 
   สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ 
   -มีคนไทยเดินทางกลับจากฮ่องกง  161 คน ถูกนําส่งไปกักตัวที่โรงแรม พาลาซโซ ย่านรัชดา และ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ขณะที่กลุ่มคน
ไทยท่ีเดินทางมาจากเกาะมัลดีฟส์ 131 คน ถูกนําส่งไปกักตัวที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี  
   สื่อที่น าเสนอ : เพจ gossip สาสุข 
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   - โพสต์ว่า ในขณะที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 คาดว่าอย่างน้อย 1 ปีครึ่งนั้น รัฐจะลงทุนกับระบบสาธารณสุขมากข้ึน ควบคู่ไปกับการวิจัยและ
พัฒนาวัคซีน – ยารักษาโควิด  19 ซึ่งการจะ 
สามารถทํางานอยู่ได้ในอีก 18 เดือนข้างหน้า ภายใต้ New Normal โดยที่มีความเสี่ยงกับการติดเช้ือน้อยที่สุด นั้น จะต้องดําเนินการดังนี้ 1. สร้าง
ระบบสวัสดิการ จัดสรรตําแหน่ง เพิ่มค่าตอบแทน บุคลากรทางการแพทย์ให้คุ้มกับความเสี่ยงในการทํางาน 2.ต้องลงทุน จัดการหาอุปกรณ์ป้องกันตัว 
เช่น  N95 หรือชุด PPE อย่างเพียงพอ  3. ลงทุนกับระบบ Telemedicine หรือการแพทย์ทางไกล ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคภูมิใจไทย และ
นโยบายสธ. อยู่แล้ว ควรกําหนดเดตไลน์ 2-3 เดือนนี้ ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว สามารถเช่ือมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะช่วยลดจํานวนป่วยที่
ต้องเดินทางไปรพ.ได้  โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยโรคเรื้อรัง หรือผู้สูงอายุ สามารถคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น ลดภาระของรพ. และ บุคลากรสาธารณสุขได้เช่นกัน 
Fake news 
   สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, js100 
   -เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ฯ เผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง อสม.ใน จ.พิษณุโลก ไม่ได้รั บค่าตอบแทนเต็ม
จํานวน 240 บาท ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย พบว่า เป็นข้อมูลบิดเบือน เนื่องจากการเบิกจ่ายเงิน
สามารถทําได้ โดยอาศัยตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0402.4/19207 ลว. 30 เม.ย.2563 การจะจ่ายเงินค่าตอบแทน 120 บาท/วัน หรือ 240 
บาท/วัน จะเป็นไปตามข้อเท็จจริงท่ีไดป้ฏิบัติหน้าท่ี ท้ังนี้ กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวออกไปในลักษณะที่ อสม. ไม่ได้รับค่าตอบแทนนั้น มาจากความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อนระหว่าง อสม. และเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ แต่ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 
ประเด็นที่มีผลกระทบ 
   1.กล่าวหา สธ.ทุจริต 
   สื่อที่น าเสนอ  : เว็บไซต์ ผจก.รายวัน ,สยามรัฐ แนวหน้า, ไทยโพสต์, springnews 
   -เสนอข่าว ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ โพสต์เฟซบุ๊ก " จุลเจิม ยุคล" ระบุว่า ถ้าจะปราบโควิด 19 ได้ ต้องปราบคอร์รัปช่ันใน 3 หน่วยงานใน 
กระทรวงสาธารณสุข ให้ได้ก่อน 
   2.กรณีจ.ยะลา ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก  40 ราย 
   สื่อที่น าเสนอ  : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ผจก.รายวัน,ไทยโพสต์, เดลินิวส์)  เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด,ผจก.รายวัน, prachachat, 
thansetthakij , nationweekend ,kapook,isranews, tnnthailand , bbc ,thaipbs ,one31, thestandard ) 
   -เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิ โฆษก ศบค. แถลงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สงสัยเป็นผู้ติดเช้ือที่จ.ยะลา อีก 40 ราย ซึ่งเป็น active case 
finding ว่า จากข้อมูลกรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยยืนยันในจ.ยะลา ตั้งแต่ มีนาคม - 3 พ.ค.63  และจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เจอผู้ป่วยทั้งสิ้น 126 ราย 
ชุดข้อมูลที่ศูนย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.ยะลายังไม่เป็นทางการจึงต้องตรวจสอบกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์   จ.สงขลา ซึ่งผลอย่างไม่เป็น
ทางการ  ไม่พบผู้ติดเช้ือทั้ง 40 ราย จึงเห็นตรงกันว่า ผลแล็บ 2 แล็บไม่เพียงพอ จึงต้องส่งผลแล็บมาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังไม่ยืนยันผล 
จนกว่าจะมีการทดสอบทุกกระบวนการ สําหรับจํานวนตัวอย่างตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR ตรวจแล้วจํานวน 227,860 ตัวอย่าง  
   สื่อที่น าเสนอ  : เว็บไซต์มติชน ,แนวหน้า, ผจก.รายวัน , workpointnews, thebangkokinsight 
   -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผยว่า จากการตรวจสอบอีกครั้งพบว่า ผลเป็นลบทุกราย  เป็นการตรวจสอบห้องแล็บศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ จ.สงขลา เพียง  1 แห่ง ผลเป็นลบท้ังหมด ส่วนสาเหตุที่ตรวจครั้งแรกผลเป็นบวก เนื่องจากเครื่องที่ใช้ตรวจทางห้องปฏิบัติการในจ.ยะลา มี
ความผิดพลาด 
   สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน 
   -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวในรายการ“ถามตรงๆ กับจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์” กรณีที่จะมีการส่งตรวจผู้ป่วยต้องสงสัย 40 รายเป็น
ครั้งท่ี 3 ที่แล็บส่วนกลางว่า ไม่จําเป็น เพราะเหมือนกัน เพราะเทคนิคในการตรวจ เขาช้ีแจงว่า ต้องมีการอ่านค่าและไล่ในเชิงเทคนิค 5 กลุ่มตัวอย่างที่
ต้องได้ค่าเหมือนกัน ที่นั่นก็ทําได้ 140 แล็บทั่วประเทศก็ทําได้ ที่ จ.ยะลา เป็นการตรวจเชิงรุกตามนโยบายใหม่ที่ให้ตรวจมากขึ้น เมื่อครู่อยู่กับอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ช้ีแจงว่า เครื่องตรวจท่ี จ.ยะลาเป็นเครื่องที่เพ่ิงเปิดและตรวจได้ 5,000 กว่าเคส จ.ยะลา พบความผิดปกติเอง จึงต้องการ
จะตรวจซ้ํา จึงส่งมาตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จ.สงขลา พบว่าผลเป็นลบทั้งหมด ทั้งนี้ ที่ จ.ยะลา เราต้องการรู้ถึงสาเหตุของความผิดพลาด 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปดูว่าเกิดจากอะไร ต้องหาคําตอบให้ได้ อาจจะเกิดจากน้ํายา การอ่านค่า หรือตั วเครื่องเออ
เรอร์ 
   สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) , เว็บไซต์ kapook,ข่าวสด 
   -เสนอข่าว นพ.ไพจิตร์ วราชิต ที่ปรึกษาด้านโควิด 19  กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เรื่องนี้จากการตรวจกับพื้นที่ และนําตัวอย่างเช้ือทั้งหมดไป
ตรวจสอบยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.สงขลา อีกครั้ง พบว่า ผลเป็นลบ ผลบวกตอนแรก เป็นบวกลวง เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง
เครื ่องสกัดอาร์เอ็นเอ อาจทําให้มีการปนเป้ออนของเชื้ออื่น ขณะนี้อยู ่ระหว่างตรวจสอบ และคาดว่าจะมีการแถลงผลให้ทราบอย่างเป็น
ทางการ 
   สื่อที่น าเสนอ  : นสพ.( ไทยโพสต์) เว็บไซต์(เดลินิวส์, มติชน, คมชดลึก  sanook ,thebangkokinsight ,natinweekend, mcot, bangkokinsight) 
   -เสนอข่าว นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก อธิบายถึงกรณีการตรวจพบผู้ติดเช้ือ โควิด19 รายใหม่แบบรวดเดียวจํานวน
หลายสิบคนว่าเป็นมาตรการเชิงบุกที่น่าช่ืนชม ขอช่ืนชมผลการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด คุณหมอสงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.ยะลาและ
ทุกๆ ท่าน ที่ปฏิบัตการเชิง “บุก” ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 อย่างเข้มข้น และถูกต้องตามหลักวิชาการ “ไม่กลัวตัวเลขผู้ป่วย” ขอให้ทุกจังหวัดนํามาตรการ

https://covid-19.kapook.com/
https://www.sanook.com/covid-19/
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ของจ.ยะลาเป็นแบบอย่าง และใช้มาตรการเชิงบุก ทําทุกพื้นที่ อย่างรอบคอบ ถูกหลัก 
   สื่อที่น าเสนอ  : นสพ. (ไทยรัฐ , มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์สยามรัฐ 
   -เสนอข่าว นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีผลตรวจเช้ือโควิด 40 ราย ที่จ.ยะลา ว่า ผลตรวจครั้งที่ 2 
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สงขลา ไม่พบการติดเชื้อ สาเหตุที่ครั้งแรกพบว่าติดเช้ือ น่าจะเกิดจากขั้นตอนทางห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม เพื่อ
ความมั่นใจและให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจะนําตัวอย่างเช้ือมาตรวจยืนยันอีกครั้งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กทม. โดยทั้ง 40 ราย ขณะนี้ยังอยู่ในความ
ดูแลของรพ.อย่างใกล้ชิด ไม่พบมีอาการป่วย หากห้องปฏิบัติการทั้ง 2 แห่งผลตรวจออกมาไม่ตรงกัน จะต้องมีการตรวจยืนยันที่ห้องปฏิบัติแห่งที่ 3 
ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหากผลตรวจเกิดมีข้อสงสัย จะมีขั้นตอนในการตรวจสอบ รวมทั้งจะส่งผู้เช่ียวชาญลงพื้นที่ให้คําแนะนํากับห้องปฏิบัติการเพื่อ
ป้องกันการผิดพลาดอีก รวมทั้งกรณีแรงงานจังหวัดสงขลา 18 คน จะมีการเก็บตัวอย่างตรวจซ้ําอีกที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้มีความชัดเจน 
คนท่ีมีอาการจะได้รับการรักษา สําหรับการพบผู้ติดเช้ือทางภาคใต้พบว่ามีเพิ่มมากขึ้น จากการเดินทางที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่พบว่ากลับมาจากประกอบ
ศาสนกิจ แรงงานที่เดินทางเข้ามาผิดกฎหมาย ซึ่งมีส่วนให้เกิดการแพร่เช้ือในพื้นที่ได้ หากตัวเลขผู้ป่วยกลับมาเพิ่มในสัปดาห์หน้า จะ ต้องหาสาเหตุ 
รวมทั้งอาจต้องทบทวนมาตรการต่างๆ ที่เป็นจุดอ่อน 
   สื่อที่น าเสนอ  : เว็บไซต์ไทยโพสต์ 
   -เสนอข่าว นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ กล่าวในรายการ Peace Talk เผยแพร่ทางสื่อโซเชียล
มีเดีย ว่า กรณีการติดเช้ือโควิด-19 รายใหม่เพิ่มที่จ.ยะลา 40 ราย จากการตรวจหาเช้ือเชิงรุกนั้น โฆษก ศบค.  ระบุยังไม่ยืนยัน แต่จะตรวจซ้ํากันอีก
รอบว่า  ถ้าผลทางการยืนยันว่า ติดเช้ือโควิด-19 คงทําให้วุ่นวายแน่นอน แสดงว่า การผ่อนคลายระยะที่สอง อาจต้องยุติลงตามคําประกาศล่วงหน้าของ 
ปลัด สธ. ซึ่งกําชับใน 14 วันของระยะ 1 ต้องไม่ให้ติดเชื้อเพิ่มเกิน 30 ราย 
   สื่อที่น าเสนอ  : ผจก.รายวัน 
   -เสนอข่าว นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ  จ.สงขลา โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ ยะลาผลบวกเป็นลบทั้ง 40 ราย รัฐไทยปิดข่าวหรือเปล่า ว่ากรณี 
จ.ยะลาพบผู้ติดเชื้อโควิดรวดเดยีว 40 รายจากกลุ่มตัวอย่างที่ตรวจ 311 ราย สร้างความน่าสงสัยสําหรับสายสุขภาพมากว่า เพราะการคัดกรองในชุมชน 
ผู้ถูกคัดกรองส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ผลการตรวจออกมาพบว่า ติดเช้ือจํานวนมาก จึงทําให้เกิดคําถามในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน แต่วิธีที่ง่ายที่สุ ดก็คือการไปเก็บ
ตัวอย่างซ้ํา ส่งตรวจไปยังห้องแล็บที่อ่ืนเพื่อยืนยันผล และผลจากห้องแล็บ สคร.สงขลา ยืนยันก็ออกมากลับตาลปัตรว่าเนกาทีฟทั้ง 40 ราย ไม่พบการ
ติดเชื้อโควิด คําถามที่ผมได้รับจากพรรคพวกเพื่อนฝูง คือ รัฐบาลไทยปิดข่าว ตกแต่งตัวเลขหรือเปล่า ซึ่งเป็นคําถามที่เข้าใจได้ เพราะบุคลิกการปกข่าว
ของรัฐบาลไทยในอดีตนั้นมีอยู่ และความน่าเชื่อถือของรัฐบาลก็มีไม่มาก 
   สื่อที่น าเสนอ  : เว็บไซต์ข่าวสด 
   -เสนอข่าว เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ว่า กระบวนการตรวจต้องใช้ความชํานาญมาก แต่ถ้าทําตามมาตรฐานสากล จะไม่มีอะไรผิดพลาดเลย  
การวิเคราะห์ความผิดพลาดอาจเกิดได้จาก 3 ขั้นตอน1. Pre-analytic หรือก่อนตรวจแล็บ เช่น เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและลําคอไม่ถูกต้อง 
2. Analytic หรือขั้นตอนการตรวจแล็บ หัวใจสําคัญคือน้ํายาควบคุม จะมีน้ํายาที่ให้ผลบวก และที่ให้ลบ ถ้าเครื่องมันยังแปลผลไม่ถูก ห้าม
รายงานผลการตรวจเด็ดขาด คอนโทรลลบกลับกลายเป็นบวก จากบวกกลายเป็นลบ ให้ถือว่าผลการตรวจทั้งชุดนั้น เสียทั้งหมด 3. Post-
analytic หรือขั้นตอนหลังการตรวจแล็บ เช่น ตรวจถูกแต่รายงานผลผิด โอกาสผิดพลาดเกิดได้ทุกขั้นตอน แต่หากรพ.ได้ทําตามระบบมาตรฐาน
แล้ว ก็คงไม่มีอะไรน่ากังวลใจ ส่วนกรณีของห้องแล็บ จ.ยะลา เพิ่งได้อ่านเฟซของ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลาซึ่งหมอโพสต์
เฟซบุ๊กตอนหนึ่งว่า เหตุที่ห้องแล็บ รพ.ยะลา รายงานผลเป็นบวกนั้น เป็นความผิดพลาดทางเทคนิค เข้าใจว่าเกิดจากการปนเป้ออนของไวรัสโควิด
ในระบบเครื่องตรวจ RT- PCR ทั้งนี้ ในการตรวจพบว่า หลอดที่เป็นน้ําไม่มีตัวเ ชื้อ ที่เป็นตัว control (No Template Control) ซึ่งในการ
เดินเครื่อง PCR ทุกรอบก็ต้องมีการ control ด้วย NTC เสมอ นั้น ที่แล็บยะลาผลการทดสอบของ NTC เป็นบวกด้วย ซึ่งบอกถึงการปนเป้ออน 
จึงทําให้ไม่อาจตัดสินได้ว่า ผลการตรวจนั้นเป็นผลบวกจริง ( true positive) หรือ ผลบวกลวง (false positive) จึงต้องตรวจใหม่ทั้งหมด" ถ้า
หมอสุภัทรโพสต์เป็นข้อเท็จจริง แปลง่ายๆว่า ผิดขั้นตอนที่ 2 หรือขั้นตอนตรวจแล็บนั่นเอง แต่ก็น่าแปลกใจ ถ้าคอนโทรลลบกลายเป็นบวก ทาง
แล็บก็ไม่น่าจะรายงานผลออกมาสู ่สาธารณชนได้ ต้องตรวจแล็บใหม่ทั ้งหมด กรณีนี ้จะรู ้ ว ่าถูกหรือผิด ให้รอยืนยันจากแล็บที ่ 3 จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่กรุงเทพฯอีกที 
   สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ , เดลินิวส์ 
   -เสนอข่าว เจ้าหน้าท่ีสสอ. บันนังสตา จ.ยะลา นําทีมเจ้าหน้าที่สุขศึกษาลงพื้นที่บ้านตาเนาะปูเต๊ะ เป็นพื้นที่ท่ีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อให้ความรู้ 
แนะนําวิธีป้องกันตนเอง มอบหน้ากากอนามัย เชิญชวนให้ประชาชนเตรียมตัวรับการตรวจหาเช้ือเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการเชิงรุกตามนโยบาย นพ.สสจ.
ยะลา ให้มีการปูพรมค้นหาผู้ป่วยโดยเร็ว นอกจากน้ี มีการปูพรมตรวจค้นหากลุ่มเสี่ยงอย่างละเอียดในพื้นที่ หมู่ 2, 4, 5, 6 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา ส่วน
ชาวบ้านก็ต่างอยู่แต่ในบ้านเนื่องจากเครียดและวิตกว่าจะติดเชื้อ  ขณะที่สสจ.ยะลารายงานว่า ยอดผู้ป่วยสะสม 126  ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว  99   
ราย อยู่ระหว่างรักษา 25 ราย เสียชีวิต 2   ราย 
   3. กลุ่มวัยรุ่นเที่ยวริมทะเลไม่สวมหน้ากาก 
   สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์sanook  
   -เสนอข่าว บริเวณชายหาดปากเมง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ได้มีนักท่องเที่ยวร่วมทั้งประชาชน ที่เดินทางมาเป็น
ครอบครัว ส่วนตัว และกลุ่มวัยรุ่น มาเที่ยวหาดปากเมงกันเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน ออกมาขับรถและนั่งกันเป็น
กลุ่มใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย ไม่เว้นระยะห่าง 
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   4.จ.นราธิวาสไม่มี Hospitel  
   สื่อที่น าเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์ , 77kaoded 
   -เสนอข่ าว  ผวจ .นราธิ วาส  เผยศู นย์  Local Quarantine เฟสที่  1 จํ านวน  105 แห่ ง  ขณะนี้ มี ผู้ ถู กกั กกันตั ว เต็ มทุ กศูนย์ แล้ ว  เฟส
ที่ 2 จํานวน 5 แห่ง รองรับได้ 540 คน เข้ากักตัวแล้ว 428 คงเหลือ 86 และเฟสที่ 3 จํานวน 4 แห่ง รองรับได้ 360 คน เข้ากักตัวสังเกตอาการ
แล้ว 19 คน คงเหลือ 341 คน และจําเป็นต้องหาสถานที่ Local Quarantine เพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และรองรับผู้ที่จะ
เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตด้วย สําหรับศูนย์ Local Quarantine ในอําเภอต่างๆ มีความพร้อมแต่ก็ยังไม่เพียงพอ บางสถานที่อาจไม่สะดวกสบายมาก
นัก พื้นที่จ.นราธิวาส ไม่มีโรงแรงรองรับเป็นสถานท่ีกักตัว 
สถานการณ์ในต่างประเทศ 
   สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน,สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ ( แนวหน้า, thansetthakij , tnnthailand, xinhuathai, thebangkok 
insight, sanook, mcot ,newtv, nationtv ) 
   -รัสเซีย พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นวันเดียว  10,633 ราย ทําให้ยอดรวมอยู่ที่ 134,687 ราย *** 
   -บราซิล กลายเป็นประเทศที่ 9 ของโลกมีผู้ติดเช้ือโควิด-19 เกินกว่าแสนคน หรือ 101,147 คน หลังพบผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้น 4,588 คน ใน 24 ช่ัวโมงที่
ผ่านมา ขณะที่จํานวนผู้เสียชีวิตในบราซิลอยู่ท่ี 7,025 ราย *** 
   -สหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐจะมีวัคซีนสําหรับรักษาไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ หรือโควิด-19 ภายในสิ้นปีน้ี 
   -ญี่ปุ่น พบผู้ป่วยติดเช้ือเพิ่มขึ้น 218 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเช้ือทั้งประเทศ 15,769 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 18 ราย ยอดรวมผู้เสียชีวิตอยู่
ที่ 523 ราย รัฐบาลเตรียมขยายระยะเวลาการประกาศภาวะฉุกเฉิกออกไปจนถึงสิ้นเดือนพ.ค.นี้  
   -อิหร่าน เริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค โดยมีแผนจะเปิดมัสยิดและโรงเรียนในพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงต่ํา 
   -นิวซีแลนด์ ไม่พบผู้ติดเช้ือรายใหม่เป็นครั้งแรก และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม หลังรัฐบาลสั่งล็อกดาวน์ประเทศ 
  -สิงคโปร์ รัฐบาลจะผ่อนปรนข้อจํากัดในการดําเนินธุรกิจบางอย่าง เช่น ธุรกิจที่ทําในบ้าน, การผลิตอาหาร, ร้านขายปลีกอาหารบางแห่ง, บริการซัก
รีด, ร้านตัดผม และร้านขายสินค้าสําหรับสัตว์เลี้ยง สามารถเปิดดําเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. ขณะที่นักเรียนจะได้รับอนุญาตให้กลับไปเรียนได้
ตั้งแต่วันท่ี 19 พ.ค. ส่วนมาตรการล็อกดาวน์อื่นๆ จะยังคงบังคับใช้ต่อไปจนถึงกําหนดสิ้นสุดในวันท่ี 1 มิ.ย. 
   -อินเดีย พบผู้ติดเช้ือรายใหม่เพิ่มขึ้น   2,270 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเช้ือทั้งประเทส 42,533 ราย ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 67 ราย ยอดรวมผู้เสียชีวิต
เป็น 1,373 ราย  ขณะที่ผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 11,707 ราย  ทั้งนี้อินเดีย จะสิ้นสุดมาตรการล็อกดาวน์ในวันที่ 17 พ.ค.นี ้
   -แอฟริกาใต้ พบผู้ติดเชื้อ 447 ราย หลังจากผ่อนคลายข้อจํากัดการล็อคดาวน์อันยาวนาน 5 สัปดาห์ ได้เพียง 2 วัน  
   -สเปน งานวิจัยโดยทีมแพทย์สเปน พบว่า ผู้ป่วยโรคโควิด 19 บางคนเกิดผื่น 5 แบบด้วยกัน ผื่นเหล่านี้มักจะเกิดในคนไข้อายุไม่มาก และเป็นอยู่
หลายวันด้วยกัน โดยงานวิจัยได้ตีพิมพ์ในสัปดาห์นี้ในวารสารโรคผิวหนังสหราชอาณาจักร 
   -เกาหลีใต้ นักเรียนจะเริ่มกลับไปเรียนหนังสือได้อีกครั้งในวันที่ 13 พ.ค.นี้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกัน โดยทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา ยกเว้นตอนรับประทานอาหารกลางวัน และต้องรักษาระยะห่างระหว่างกัน 
   - สําหรับการจัดประชุมทางออนไลน์ในการระดมเงินสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนกันในวันที่ 4 พ.ค. หลายชาติยุโรปเป็นเจ้าภาพร่วม ก่อนจะมีการ
ประชุมสุดยอดว่าด้วยวัคซีนโลกในวันที่ 4 มิ.ย.นี้ โดยนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวว่า อังกฤษจะมอบเงินสนับสนุนการวิจัยวัคซีน 
ทดลองและใช้รักษา จํานวน 388 ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินสนับสนุนมูลค่า 744 ล้านปอนด์ ที่จะใช้ในการร่วมต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด 19 ทั่วโลก ส่วนนายเยนส์ สปาห์น รัฐมนตรีสาธารณสุขเยอรมนี กล่าวว่า การพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 อาจจะต้องใช้เวลาหลายปี 
อาจล้มเหลวเกิดขึ้นได้ จากท่ีได้เห็นมาบ้างแล้วกับวัคซีนบางตัว 
   -สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั่วโลก 212 ประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 3,592,527 ราย สหรัฐมีผู้ติดเชื้อสะสมมากท่ีสุด 1,1888,421 ราย รองลงมาคือ 
สเปน 247,122 อิตาลี 210,717 อังกฤษ 186,599 ฝรั่งเศส 168,693 เยอรมนี 165,664 รัสเซีย 145,268 ตุรกี 126,045 และ บราซิล 101,826 
ราย    ส่วนจํานวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกมีรวมกัน 249,081 ราย สหรัฐมีผู้เสียชีวิตมากท่ีสุด 68,602 ราย อิตาลี 28,884 อังกฤษ 28,446 สเปน 25,264 และ
ฝรั่งเศส 24,895 บราซิล 7,051 เยอรมนี 6,866 และอิหร่าน 6,203 ราย สําหรับผู้ป่วยที่หายดีแล้วมี 1,165,878 ราย 
บทความ  
  สื่อที่น าเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ  
   -เสนอว่า ความก้าวหน้าด้านการจัดหายา และวัคซีนของไทยขณะนี้ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด นํากล้าเช้ือชนิด DNA ที่ซื้อมาจากต่างประเทศ
ตั้งแต่เดือนม.ค.63 มาพัฒนาเป็นวัคซีนตัวเลือก เริ่มฉีดในหนูทดลอง เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการพัฒนาวัคซีน (pre-clinical) 
ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 5 สัปดาห์เพื่อรู้ผลเบื้องต้น ขณะที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้จัดทําร่างรายละเอียดการจัดหาวัคซีนเสนอ รมว.สธ.แล้ว ส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ได้เอ็มโอยูกับ ม.ชั้นนําของจีน โดยมีเง่ือนไข 3 ข้อหลักเรื่องการร่วมวิจัย การได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ การได้รับวัคซีน
ให้เร็ว อย่างการร่วมทดลองวัคซีนในคนในไทยน่าจะจบภายในครึ่งปีหลัง ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนในประเทศไทย อยู่ระหว่างรอผลการทดลองใน
สัตว์ทดลอง ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ  และ ไบโอเนทเอเชีย คาดว่า กลางเดือน พ.ค.63 น่าจะเห็นความคืบหน้า กรมการแพทย์แผนไทยฯ เตรียม
วิจัยฟ้าทะลายโจรในคน ขณะที่จุฬาฯเก็บพลาสมาคนหายป่วยแล้ว 8 ราย ส่วน อภ. สํารองฟาวิพิราเวียร์อีก 3 แสนเม็ด 
สื่อที่น าเสนอ :  กรุงเทพธุรกิจ 
  -เสนอบทสัมภาษณ์ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อํานวยการกองควบคุมโรคทั่วไป เกี่ยวกับมาตรการขับเคลื่อนและการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ
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ภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข  
สื่อที่น าเสนอ :  ไทยรัฐ  
   -เสนอบทความ โรงงานหน้ากากอนามัยของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ส่งมอบถึง รพ.ภาคใต้รวม 4 จังหวัด ได้แก่ 1.ภูเก็ต 75,600 ช้ิน (รพ.อบจ.
ภูเก็ต, รพ.ป่าตอง, รพ.วชิระภูเก็ต และ รพ.ถลาง) 2.ยะลา 62,400 ช้ิน (รพ.ยะลา, รพ.ธารโต, รพ.บันนังสตา รพ.รามัน, รพร.ยะหา, รพ.เบต ง, รพ.
กรงปินัง และ รพ.กาบัง) 3.ปัตตานี 78,000 ช้ิน (รพ.โคกโพธิ์, รพ.ปัตตานี, รพ.แม่ลาน, รพ.หนองจิก, รพ.ยะรัง, รพ.มายอ, รพ.ทุ่งยางแดง, รพ.กะพ้อ, 
รพร.สายบุรี, รพ.ไม้แก่น, รพ.ปะนาเระ, รพ.ยะหริ่ง และสมาคมสาธารณสุขปัตตานี) 4.สงขลา 152,400 ช้ิน (คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์, รพ.
หาดใหญ่ และ รพ.สงขลา) สามารถติดตามรายงานสถานะการผลิตและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยได้ที่ www.cpmaskforall.com 
สื่อที่น าเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ 
   -กล่าวว่า หลังคลายล็อกกิจการบางประเภท พบว่า ตามสวนสาธารณะ ประชาชนส่วนใหญ่มาใช้บริการโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือ สวมใส่
เฉพาะเมื่อเข้าประตู เมื่อพ้นสายตา จนท. ก็ถอดออก รวมถึงกลุ่มประชาชนท่ีแห่ไปซื้อเครื่องดื่มแอลกฮอลล์ หรือตัวเลขผู้ฝ่าฝ้นเคอร์ฟิวชุมนุมมั่วสุมดื่ม
สุรา น่าห่วงจะกลับมาระบาดกันใหม่  
สื่อที่น าเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ กาแฟดํา 
   -สัมภาษณ์ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ก่อนมีการประกาศผ่อนคลายมาตรการเข้มงวด ยุทธศาสตร์  คือ 
ตั้งเป้าหมายตัวช้ีวัดลดผู้ป่วยใหม่ลงให้ได้ คนไทยต้องมีวินัย จิตสํานึกท่ีดี  ใช้หลักการทุบด้วยค้อน  ฟ้อนให้รําคือ ควบคุมก่อนแล้วค่อยผ่อนคลาย แต่สิ่ง
ที่ต้องแลกมาคือผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ขณะที่ความตึงเครียดในสังคมจะเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนจากโหมดควบคุมไปสูผ่อ่นผัน ต้องทําแบบค่อยเป็นค่อยไป 
จัดลําดับความสําคัญ ทั้งมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ กระจกไร้เงา 
   -เสนอว่า สธ. ร่วมกับหอการค้า และภาคเอกชน เปิดตัวแพลตฟอร์ม Thai.care  ให้ผู้ประกอบการ ห้างร้าน ผู้ให้บริการ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เป็น
สถานประกอบการปลอดภัย ในสัปดาห์นี้ ก.การคลัง ผ่านทาง ธ.กรุงไทย จะเรียกทุกธนาคารมาหารือเรื่องของแพลตฟอร์มโมบายแบงกิ้งทั้งประเทศ เข้า
มาประกอบกันในแพลตฟอร์ม Thai.care เพื่อสร้างระบบการจ่ายเงินออนไลน์ และลดการสัมผัสธนบัตรเงินสด ลดความเสี่ยงในการรับเช้ือ ขอเชิญชวน
ผู้ประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนรีบมาลงทะเบียนในระบบ เพื่อช่วยการสร้างฐานข้อมูล 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ บันทึกหน้า 4 
   -เสนอว่า กรณีการพบผู้ป่วยจํานวนมากที่ จ.ยะลา นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. ได้โพสต์เฟซบุ๊กอธิบายสาเหตุพร้อมช่ืนชมเจ้าหน้าที่ เนื่องจากใช้
มาตรการเชิงบุกจนเป็นแบบอย่างท่ีดี เพื่อการแก้ปัญหาระยะยาว ไม่กลัวตัวเลขผู้ป่วยและได้ข้อมูลจริง ไม่ปล่อยให้ซุกซ่อนจนโผล่มาระลอกสอง ระลอก
สาม  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ Lineทาง 
   -เสนอว่า มาตรการรองรับการคลายล็อกของภาครัฐ ไม่มีบรรทัดฐานในการปฏิบัติและแสดงให้เห็นถึงฝีมือในการบริหารจัดการของแต่ละจังหวัด
รวมทั้งในกรุงเทพฯ เห็นได้จากภาพบรรยากาศเปิดตลาดนัดผู้คนหนาแน่น ไม่มีเว้นระยะห่าง แต่หลายจังหวัดก็บริหารจัดการได้ดีมีเว้นระยะห่าง  นพ.สุ
รพงษ์ สืบวงศ์ลี ท่ีปรึกษา รมว.สาธารณสุข เผยว่ามาตรการรองรับการคลายล็อกของรัฐบาลทําได้ไม่ดี แต่ก็ไม่คิดว่าจะทําให้กราฟผู้ติดเช้ือพุ่งปรี๊ดขึ้นไป
อีกในระลอก 2 
สื่อที่น าเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ เลียบวิภาวดี 
   -เสนอว่า กรณี ผ่อนปรนขายสุรา ประชาชนแห่ซื้อสุราจนลืมการ Distancing  ทําให้สื่อต่างออกมาติติงอย่างเป็นห่วงว่าจะมี การระบาดระลอกสอง 
เหมือนสิงคโปร์และญี่ปุ่น 
สื่อที่น าเสนอ : แนวหน้า บทบรรณาธิการ 
   -เสนอว่า มีข่าวท่ีสร้างความสับสน กรณีนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรัง่เศส เตรียมทดสอบสารนิโคตนิในผู้ป่วยโควิด 19 และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อดูว่า
จะช่วยป้องกันหรือรักษาโรคโควิด 19 ได้จริงหรือไม่ เพราะมีผลวิจัยเบื้องต้นที่ช้ีว่า นิโคตินมีส่วนช่วยป้องกันไวรัสโคโรนาเข้าสู่เซลล์ร่างกายได้ แต่
หน่วยงานสาธารณสุขในบ้านเราออกมาโต้ว่าไม่เป็นความจริง อ้างว่ายังไม่มีข้อสรุปจากงานวิจัย  ต้องติดตามข้อสรุปจากการวิจัยครั้งนี้จะออกมาเป็น
อย่างไร  
สื่อทีน่ าเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ ลึกลับในสนามข่าว 
   -เสนอว่า ถึงแม้จะรับภารกิจหนักกับตําแหน่ง รมช.สธ. "ดร.สาธิต ปิตุเตชะ" แต่เรื่องการดูแลพ่อแม่พี่น้องชาวระยองในฐานะ สส.ระยอง ก็ไม่ขาดตก 
บกพร่อง พอมีเวลาก็จะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชาวบ้านทุกครั้ง วันก่อนหมอตี๋สวมบทโชเฟอร์ขับรถพ่วงข้างนําอาหารไปส่งประชาชนถึงหน้าบ้าน เรียกว่า
เป็น "สาธิต Delivery" 
พนง.ของรัฐ สธ. ขอคืนอายุราชการ 
สื่อที่น าเสนอ : ผู้จัดการรายวัน 
   -เสนอข่าว อดีตพนักงานของรัฐในสังกัด สธ. 24,063 ราย ซึ่งได้รับการรับการบรรจุเป็น ขรก. แต่ไม่ได้ให้นําอายุราชการ 4 ปีมานับรวม ได้เรียกร้อง
ขอให้พิจารณาคืนความยุติธรรม โดย 1.ขอให้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเป็นพนักงานของรัฐฯ ให้นับรวมเป็นอายุราชการ  2.ขอให้ปรับแก้อัตราเงินเดือน 
เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ําจากหลักเกณฑ์การเยียวยาของสํานักงาน ก.พ. ทั้งนี้ ขรก. กลุ่มนี้       
รพ.บางสะพาน หยุดก่อสร้าง 1 ปี 
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สื่อที่น าเสนอ :  เว็บไซต์มติชน สยามรัฐ 
   -เสนอข่าว นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ ประธานคกก.พัฒนา รพ.บางสะพาน เปิดเผยว่า  หลังจาก
ผู้รับเหมาหยุดการก่อสร้างอาคาร 5 ช้ัน ตึกผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ รพ.บางสะพาน งบประมาณ 165.7 ล้านบาท ตั้งแต่เดือน เม.ย. 62 ถึงปัจจุบันนาน
กว่า 1 ปี  เนื่องจากผู้บริหาร รพ.บางสะพานได้แก้ไขแบบแปลนในช้ันท่ีมีการก่อสร้างห้องผ่าตัด  แต่ไม่ได้เพิ่มวงเงินงบประมาณ จึงไม่มีปัญหาการทุจริต
และไม่เกี่ยวกับเงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าวฯ ทุกฝ่ายได้หารือกับสํานักงบฯ กองแบบแผน สธ. ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกันพิจารณาตามระเบียบ
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ล่าสุดหลังจากกําหนดขยายระยะเวลาให้ผูร้ับเหมาทําการก่อสร้างตามความเหมาะสมโดยไม่ผิดระเบียบ คกก.ฯ ที่เกี่ยวข้อง
ยืนยันว่าอาคารดังกล่าวจะสร้างเสร็จภายในวันท่ี 24 ก.พ.64  
รพ.รัฐปฏิเสธการรักษาต่างด้าว 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด linetoday  
   -นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ แถลงกรณีข่าวรพ.ไม่รับรักษาเด็ก 4 ขวบ ที่มีอาการตาบวม เปลือกตาปิดไม่สนิท ชาวอ.นา
ตาล จ.อุบลราชธานี ระบุวา่ ผู้ป่วยเป็นเด็กหญิงอายุประมาณ 4 ขวบ ย่าพามารักษาด้วยเรื่องตาโปน    ทําให้ปิดตาไม่สนิทมาราว 1 สัปดาห์ มีใบส่งตัว
มาจาก รพ.อําเภอเขมราฐ เข้าตรวจที่แผนกจักษุ แพทย์ให้เอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ (ซีที สแกน) และตรวจเลือด มีค่าใช้จ่ายประมาณ 8 ,000 บาท 
เนื่องจากบัตรตรวจขึ้นทะเบียนเป็นชําระเงินสดต่างด้าว เพราะเด็กไม่มีเลข 13 หลัก แต่ย่ายืนยันว่า เด็กมีพ่อเป็นคนไทย แม่เป็นคนลาว และไม่ได้ไป
แจ้งเกิด จึงไม่มีเลข 13 หลัก เจ้าหน้าที่จึงให้ไปตรวจสอบสิทธิ ที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ภายในรพ. เพื่อให้ช่วยเหลือค่ารักษา แล้วกลับมาที่ห้องตรวจ 
เพื่อนําใบเจาะเลือดไปตรวจหาสาเหตุ แต่เมื่อย่าพาผู้ป่วยไปท่ีห้องเจาะเลือดพบว่า ได้รับคําแนะนําให้ไปคิดค่ารักษา เพื่อนํายอดไปให้สังคมสงเคราะห์
พิจารณาช่วยเหลือ หลังจากนั้นไม่พบผู้ป่วยไปท่ีห้องเจาะเลือด เจ้าหน้าที่ที่ประกาศเสียงเรียกหาตัวคนทั้งคู่ถึง 4 ครั้ง แต่ไม่มาพบเจ้าหน้าที่ รวมทั้งไม่
สามารถติดต่อไปเนื่องไม่มีโทรศัพท์ ภายหลังทราบว่า ย่าพาเด็กกลับบ้านที่ อ.นาตาล เพราะกังวลเรื่องค่ารักษา รวมทั้งเกรงไม่ทันรถที่เดินทางมา 
ประกอบกับหลานสาวร้องงอแงอยากกลับบ้าน จึงติดตามตัวไปที่ รพ.สต.ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในวันทําการต่อไป แต่พบว่าเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ก่อน 
     นพ.มนต์ชัย ยืนยันว่า รพ.ไม่ได้ปฏิเสธการรักษา เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถจ่ายได้ จะมีนักสังคมสงเคราะห์เข้ามาประเมินค่าใช้จ่าย ให้การช่วยเหลือ ที่
ผ่านมา รพ. ให้การช่วยเหลือรักษาคนจากประเทศเพื่อนบ้านปีละกว่า 10 ล้านบาท สําหรับอาการของเด็กหญิงวัย 4 ขวบ ปัจจุบันได้เข้ารับการรักษา
และอยู่ในความดูแลของกุมารแพทย์ จักษุแพทย์ และแพทย์สาขาที่เกี่ยวข้องที่โรงพยาบาลแล้ว  
พายุพัดถล่มรพ. 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผจก.ออนไลน์, Innnews, สยามรัฐ, ข่าวสด) 
   -เสนอข่าว เกิดพายุฝนกระหน่ําลงมาอย่างหนัก พร้อมกับมีลมกระโชกแรงต่อเนื่องทั่วพื้นที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา สร้างความเสียหายหลายพื้นที่ 
โดยเฉพาะที่รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี (มทส.)ทําให้กระจกผนังด้านหน้าของอาคารรพ.แตกกระจัดกระจายเป็นจํานวนมาก สร้างความตื่น
ตระหนกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่กําลังปฏิบัติหน้าท่ีเข้าเวรรอบดึก 
    นพ.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผอ.รพ.มทส. นครราชสีมา กล่าวว่า อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มทส. เป็นตึกผู้ป่วยใน ความสูง 12 ช้ัน 
ขนาด 700 เตียง กระจกบานประตูและฝ้าเพดานบางส่วนได้รับความเสียหาย รวมทั้งบริเวณพื้นที่รอบๆ ใกล้เคียงลานจอดรถยนต์ ต้นไม้ใหญ่หักโค่น 
ต่อมาอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฮุก.31 นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ มทส.ระดมกําลังเก็บกู้ซากต้นไม้และความเสียหายภายในอาคาร สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
ผลส ารวจปชช.เกี่ยวกับการด่ืมสุราช่วงโควิด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ bltbangkok 
   -เสนอข่าว กรมสุขภาพจิต เผย ผลสํารวจประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด 19 เกี่ยวกับการดื่มสุรา และสูบบุหรี่ของคนวัยทํางาน ซึ่งมีแนวโน้มที่สดลง 
พบว่า มีประชาชน 48.5% ไม่ได้ดื่มเลย รองลงมาคือ ดื่มน้อยลง 33.0% ดื่มเท่าเดิม 18.2% และดื่มบ่อยขึ้น 0.3% โดยเหตุผลหลักท่ีทําให้นักดื่มเหล่านี้
หยุดดื่ม หรือดื่มน้อยลง คือ 1.หาซื้อไม่ได้/หาซื้อยาก 2.กลัวการติดเช้ือ 3.รายได้น้อยลง/ไม่มีเงินซื้อ และ 4.ต้องการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง แสดงให้
เห็นว่าประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองในทางที่ดีขึ้น ส่วนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยทํางานในช่วงสถานการณ์โควิด 19 พบว่า มีผู้ที่
สูบบุหรี่ลดน้อยลงเกือบ 20% แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง มีเพียง 6 – 15% เท่านั้นที่สูบบุหรี่มากขึ้น และมีผู้ที่
เลิกสูบแล้วกลับมาสูบใหม่มีไม่ถึง 1% 
มาตรการป้องกัน 2 ต่อ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ 
   -เสนอข่าว กรมควบคุมโรค แนะประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางช่วงนี้ เพื่อให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและโรคโควิด 19 โดยเฉพาะผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ ขอให้เพิ่มมาตรการป้องกัน 2 ต่อ ทั้งอุบัติเหตุและโรคโควิด-19 ด้วยมาตรการ “ใส่หน้ากากอนามัย สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย ไร้โค
วิด” 

 


