ประจาวันที่

26 ตุลาคม 2563

ประเด็นข่าว
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มาตรการของ สธ.
สื่อที่นาเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า การดาเนินงานรับมือกับโควิด 19 ในระยะต่อไป ประชาชนต้องมีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่
ขั ด สน ค านึ ง ถึ งเศรษฐกิ จ ปากท้ อ งควบคู่ กั น ไปอย่ า งสมดุ ล และต้ อ งปรั บ มาตรการที่ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดทั้ งระดั บ โลก
ระดับประเทศ ควรมีมาตรการจูงใจผู้เดินทางจากต่างประเทศด้วยวิธีการที่ปลอดภัย รวมถึงบูรณาการภารกิจการดูแลสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และ
ภัยสุขภาพอื่นๆ ในระดับพื้นที่ควบคู่กันไป เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจาก โควิด 19 ทั้งนี้ ได้เดินหน้าจัดหาวัคซีนให้คนไทยใน 3 แนวทาง คือ การจอง
วัคซีนบริษัทผู้ผลิต การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการวิจัยพัฒนาในประเทศไทย นอกจากนี้ ในการประชุม คกก.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุข ภาพ
ได้เห็นชอบในหลักการ 3 เรื่องสาคัญ ได้แก่ 1.แนวทางการดาเนินงานสถานที่กักตัวในสนามกอล์ฟ 2.การลดระยะเวลาการกักตัว และ 3.การท่องเที่ยว
แบบ Exclusive Travel Area (ETA)
-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า นโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัด ได้แก่ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้ าระวังในสถานพยาบาล โดย
เก็บตัวอย่างส่งตรวจจากผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 10 รายต่อวัน เพิ่มหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจาก 1 ทีม เป็น 3 ทีมต่ออาเภอ ซ้อมแผน
เตรียมรับมือการระบาดครั้งใหม่ เตรียมสถานที่กักกันตามมาตรฐาน เตรียมยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์สาหรับการ ดูแลรักษาผู้ป่วย และสื่อสาร
ความเข้าใจกับประชาชน ทั้งนี้ ขอฝากค่านิยมการทางานเกี่ยวกับโรคโควิด 19 คือ "นนก" หรือ นาหนึ่งก้าว ขอให้รักษาสมดุลระหว่างสุขภาพและ
เศรษฐกิจด้วย
-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กลยุทธ์การเฝ้าระวังโรคโควิด19 จากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
จะเน้นตะแกรง 3 ชั้น ได้แก่ 1. ช่องทางเข้าออกประเทศ เช่น สนามบิน ท่าเรือ พรมแดนทางบก เฝ้าระวังและกักกันในสถานที่กักกันประเภทต่างๆ
2. สถานพยาบาลรายงานผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เป็นการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชน และ 3. ชุมชนและที่พัก แหล่งท่องเที่ยว เป็น
การเฝ้าระวังในชุมชนและสถานที่เสี่ยง ทั้งนี้ สิ่งที่ยังต้องดาเนินการต่อไป คือ การสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ ยังต้องเน้นการป้ องกัน การ
ควบคุมโรคให้เร็ว ซึ่งปัจจุบันมีทีมสอบสวนโรคเร็ว 1,000 ทีม เตรียมเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่า ซึ่งเป้าหมายในการควบคุมโรค คือ หากพบการติดเชื้อต้อง
ดาเนินการควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วภายใน 3-4 สัปดาห์ ลดอัตราป่วยตายต่ากว่า 1.4% มีระบบเครือข่ายเฝ้าระวังและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย มีระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านสาธารณสุข ทุกจังหวัดมีแผนเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผน
-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การเตรียมพร้อมรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด 19 มีการบริหารจัดการเตียงโดย รพ.ราชวิถี
ขณะนี้ประเทศไทยมีเตียงรองรับ 2 หมื่นกว่าเตียง แบ่งเป็น กทม.และปริมณฑล 2,000 กว่าเตียง รับคนไข้ได้ 230-400 คนต่อวัน ทั่วประเทศรองรับ
ได้ 1,000 - 1,740 คนต่อวัน
-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า มีการสารองยาฟาวิพิราเวียร์ 628,304 เม็ด สาหรับผู้ป่วย 8,900 ราย ยาเรมเดซิเวียร์ 795 ขวด
สาหรับผู้ป่วย 126 ราย หน้ากาก N95 คงเหลือ 2,257,471 ชิ้น ชุด PPE คงเหลือ 1,959,980 ชิ้น มี 40 โรงงานกาลังการผลิต 6 หมื่นชุดต่อวัน และ
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ คงเหลือ 50,922,050 ชิ้น
-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยตรวจเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีมาตรฐานไปแล้ว
กว่า 1,008,000 ตัวอย่าง เจอผู้ติดเชื้อ 3 พันกว่าราย มีห้อง ปฏิบัติการที่ตรวจได้ 230 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด เหลืออีก 4 จังหวัด
ที่จะพัฒนาให้ตรวจได้ทั้งหมด ขณะที่การสารองน้ายาการตรวจเชื้อมีประมาณ 5 แสนชุด ดังนั้น หากมีผู้ป่วยวันละ 1 พันคน โดยต้องตรวจ 5-10 เท่า
ของผู้ป่วยก็สามารถรองรับได้ ไม่มีปัญหา สาหรับพื้นที่ชายแดนจะมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจ สาหรับราคากลางของการตรวจเชื้ อด้วยวิธี
มาตรฐานอยู่ที่ 1,600 บาท
สื่อที่นาเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน)
-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า สถานการณ์ทั่วโลกขณะนี้มผี ู้ตดิ เชื้อสะสมเกือบ 43 ล้านราย และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจานวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับรายงาน มีความเป็นไปได้ว่าจะต่ากว่าจานวนผู้ติดเชื้อจริงค่อนข้างมาก สาหรับประเทศไทย สามารถควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดได้ดี โดยมีกลไกสาคัญ คือ อสม. ที่ช่วยสนับสนุนการทางานของทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างไรก็ตาม
ระหว่างรอวัคซีนโควิด 19 ขอให้ยังคงมาตรการสาคัญ คือ การสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง เลี่ยงการนามือสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูกปาก ล้างมือ
บ่อยๆ และลงทะเบียนเข้า-ออกผ่าน “ไทยชนะ” เมื่อเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ
มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ
สื่อที่นาเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพ
ธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend,
springnews, acnews, tnnthailand, thansettakij, sanook, kapook, thebankokinsight, workpointtoday)
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ประเด็นข่าว
-เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์โควิ ด 19 ในประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ
(บาห์เรน 2 ราย, สหราชอาณาจักร 1 ราย, ฝรั่งเศส 1 ราย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย) มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 1 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,530
ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ. 147 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,736 ราย
ประเด็นผลกระทบ
1.ความคืบหน้าหญิงฝรั่งเศสติดเชื้อที่เกาะสมุย
สื่อที่นาเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่ าวแปซิฟิก,
มติชนสุดสัปดาห์, mthai, nationtv)
-นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคา ผอ.รพ.เกาะสมุย ประชุมร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล รพ.เกาะสมุย และทีมสอบสวนโรค อ.เกาะสมุย ติดตามความคืบหน้า
การรักษาหญิงชาวฝรั่งเศสที่ป่วยโควิด 19 และทีมสอบสวนโรคได้ออกติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดตามไทม์ไลน์ พบจานวน 110 ราย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด
เสี่ยงสูง 30 ราย แยกเป็นครอบครัวเดียวกัน 2 ราย ผลตรวจเป็นลบ และเป็นผู้โดยสารเที่ยวบินเดียวกัน 12 ราย อยู่เกาะสมุย 4 ราย ผลตรวจเป็นลบ
ส่วนอีก 8 ราย อยู่อาศัยอยู่กรุงเทพฯ 7 ราย และเชียงใหม่ 1 ราย โดยกรมควบคุมโรครับผิดชอบในการติดตาม และผู้สัมผัสในชุมชน 14 ราย ผล
ตรวจเป็นลบ 12 ราย รอตรวจ 2 ราย
-อาการล่าสุดของหญิงชาวฝรั่งเศสที่ป่วยติดโควิด 19 ปลอดภัยดี มีอาการไอเล็กน้อย หลังจากให้ยารักษามาตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. คาดว่าครบ 10 วัน
ก็จะสามารถให้กลับบ้านได้ ส่วนร้านจาหน่ ายสินค้าที่ผู้ป่วยไปใช้บริการไม่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขา เฉวง ตามที่ตกเป็นกระข่าว เป็นเพียงร้านบิ๊ก
ซีเอ็กเพรสและร้านสะดวกแถวบ้านพัก ซึ่งได้มีการปิดร้านทาการพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วมีความปลอดภัย
สื่อที่นาเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, mcot, tnnthailand)
-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้าว่า สธ. ได้เก็บตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม จานวน 7 ตัวอย่าง
พบเชื้อโควิด19 ที่พื้นผิวอุปกรณ์ออกกาลังกายภายในห้องฟิตเนส จานวน 1 ตัวอย่าง ขณะนี้กาลังรอผลการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสที่ตรวจ
พบในผู้ติดเชื้อและที่ตรวจพบจากผิวสัมผัสบนอุปกรณ์ในห้องฟิตเนส ขั้นตอน มีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยา สาหรับ การตรวจ
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อ กรมควบคุมโรคได้สง่ ทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ไปแล้ว แต่จะต้องรอการรายงานผลอย่างเป็นทางการ
ออกมา เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
สื่อที่นาเสนอ : เว็บไซต์ (kapook)
-บรรยากาศที่เกาะสมุย หลังพบชาวฝรั่งเศสติดเชื้อบนเกาะ สร้างความตระหนกใจให้กับประชาชน สถานประกอบการหลายแห่งปิดบริการ
2.วัคซีนป้องกันโควิด 19
สื่อที่นาเสนอ : เว็บไซต์ isaranews
-นายวีระ สมความคิด ประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน และเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน กล่าวว่า เท่าที่ทราบคือ
ประเทศไทยมีคณะวิจัยของประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าสามารถคิดค้นวัคซีนไวรัสโควิด 19 ได้แล้ว แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าคาว่า
สาเร็จนั้นอยู่ที่ขั้นไหน อีกทั้งกรณีการเซ็นสัญญากับบ.สยามไบโอไซเอนซ์ เพื่อให้ผลิตวัคซีนนั้น ที่ผ่านมารัฐบาลไทยไม่ได้พูดอะไรออกมาเลย และอยู่
ดีๆ ก็มีข่าวปรากฏว่าได้เป็นคู่สัญญาวัคซีนจากม.ออกซ์ฟอร์ด สงสัยว่าม.ออกซ์ฟอร์ดใช้วิธีการอะไร ถึงข้ามมาให้บ.สยามไบโอไซเอนซ์ได้เป็นคู่สัญญา
ขอให้ชี้แจงถึงกระบวนการด้วย ส่วนประเด็นที่ระบุว่าประเทศไทยมีขีดความสามารถในการคิดค้นวัคซีนสาหรับไวรัสโควิด 19 และต้องการห้องแล็บที่
มีความพร้อมสาหรับการทดลองวัคซีนนั้น ส่วนตัวเห็นว่า บ.สยามไบโอไซเอนซ์ เป็นบริษัทที่มีศักยภาพอยู่แล้ว ทาไมไม่ให้เขาไปช่วยทาการทดลองและ
สนับสนุนวัคซีนของประเทศไทยด้วย แต่กลับใช้ในการสนับสนุนวัคซีนของต่างประเทศแทน เพราะว่าการไปดีลเรื่องวัคซีนกับต่างประเทศนั้นอาจจะมี
ผลประโยชน์ส่วนตัวบางประการมากกว่าวัคซีนของประเทศไทยใช่หรือไม่ ขอความชัดเจนด้วย
3.การควบคุมโรคที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
สื่อที่นาเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ
-นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯตาก กล่าวว่า การผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ยังมีความสับสน การเปิดด่านชายแดนไทย-เมียนมาเพื่อการขนส่ง
สินค้าที่มีกาหนด 26 ต.ค. แต่เกิดปัญหาทางฝั่งด่านชายแดนเมียนมาประกาศว่าจะเปิดด่าน 27 ต.ค. ทาให้ไทยอาจต้องเลื่อนไปเปิดวันเดียวกัน ส่วนที่
ชุมชนวัดหลวง โซนบ้านถุงทองและโซนมะดีนะฮ์ ได้ทาการวิเคราะห์สถานการณ์และดูภาพรวม ยืนยันตัวเลขผู้สัมผัสโรคใกล้ชิด รวมถึงการตรวจคั ด
กรองเชิงรุกในพื้นที่ อ.แม่สอด และอาเภอใกล้เคียง รวมกว่า 1 หมื่นราย ซึ่งมีผลเป็นลบทั้งหมด ทาให้วันที่ 27 ต.ค. นี้ จะมีการปลดล็อกดาวน์ชุมชน
ทางเทศบาลจะจัดเจ้าหน้าที่ไปรณรงค์เพื่กระตุ้นให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ จะมีมาตรการการออกตรวจคัด กรอง
รอบที่สองหลังครบ 14 วัน และ สธ. ได้ขยายผลเชิงรุกโดยรถชีวนิรภัยพระราชทาน ยังคงออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก
อย่างต่อเนื่อง
4.การลักลอบข้ามชายแดน
สื่อที่นาเสนอ : นสพ.มติชน
-ที่ จ.ตาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.แม่สอด ตชด. อ.แม่สอด ฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด เข้าจับกุมบุคคลต่างด้าว
3 คน สัญชาติจีน ลักลอบข้ามแดนจากฝั่งเมียนมาเข้าไทย ที่ท่าข้ามบุรินทร์ บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ต.แม่กุ อ.แม่สอด จากการสอบสวนทราบว่า เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19 รุนแรงขึ้น จึงติดต่อนายหน้าว่าจ้างให้คนไทยมารับตัว
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ประเด็นข่าว
สถานการณ์ในต่างประเทศ
สื่อที่นาเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สานักข่าวอินโฟเควส, thebangkok
insignt)
-เมียนมา รัฐบาลตั้งเป้าสารองยาเรมเดซิเวียร์ 30,000 ชุด ภายในสิ้นเดือนนี้ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด 19 ในประเทศที่มีสถิติสะสมมากกว่า 40,000
คน และเสียชีวิตแล้ว 1,066 ราย
-สหรัฐฯ ยอดผู้ติดโควิดทุบสถิติ 2 วันต่อเนื่อง พบรายใหม่ 88,973 ราย ยอดสะสม 8,575,177 ราย เสียชีวิต 224,889 ราย
-อิตาลี ทางการตรวจหาเชื้อมากถึง 178,000 คน รายในวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อสมสมอยู่ที่ 504,509 ราย ยอดผู้เสียชีวิตมากกว่า 37,210 ราย รัฐบาล
ออกมาตรการเข้มงวดเพื่อเลี่ยงการปิดประเทศ
-ฝรั่งเศส เผชิญการระบาดระลอก 2 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 45,422 รายในวันเดียว เป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่มีการระบาด ทาให้ยอดสะสมผู้ติด
เชื้อมากถึง 1,086,497 ราย
-ฟิลิปปินส์ พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 2,223 ราย ดันยอดสะสมแตะ 370,028 ราย
-โปแลนด์ ประธานาธิบดีอันด์แซย์ ดูดา ตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 อาการยังปกติและได้กักตัวแล้ว ขณะที่ยังไม่ชัดเจนว่าติดเชื้อโควิดเมื่อไรและ
อย่างไร
-โคลอมเบีย ยอดผู้ติดเชื้อทะลุ 1 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 3 หมื่นราย
-สถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 42,990,580 ราย เสียชีวิต 1,155,437 ราย รักษาหาย 31,707,974 ราย โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมาก
ที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 1. สหรัฐฯ 8,827,932 ราย 2. อินเดีย 7,866,740 ราย 3. บราซิล 5,381,224 4. รัสเซีย 1,513,877 ราย และ 5. สเปน
1,110,372 ราย ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับ 146
คลายล็อกบัตรทอง
สื่อที่นาเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า), เว็บไซต์ (sanook, ผจก.ออนไลน์, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา, สยามรัฐ, กรม
ประชาสัมพันธ์, newtv., คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สานักช่าวอิศรา, one31, thaipublica.org, เชียงใหม่นิวส์, ข่าวหุ้น, สานักข่าวไทย, workpointtoday,
ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, thebangkokinsight, ข่าวสด, TNN, ไทยโพสต์)
-เสนอข่าว นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มอบให้
สธ. เร่งยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาที่ใดก็ได้ และยกเลิกใช้ใบส่งตัวของผู้ป่วย
ใน กรณีมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่รักษาพยาบาล เพื่อเป็นการคลายล็อกการรักษาพยาบาลให้มีมาตรฐานและสะดวกสาหรับประชาชนคนไทย
ทุกคน โดยจะเริ่มทดลองในพื้นที่ กทม. ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.เป็นต้นไป ประชาชนสามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการชุมชนอบอุ่น ได้แก่ คลินิกชุมชน
อบอุ่น หน่วยบริการเฉพาะทางชุมชนอบอุ่นได้ทุกแห่ง ซี่ง สปสช. ตั้งเป้าจะประสานหน่วยบริการจานวน 500 แห่ง ให้เข้ามาเป็น “หน่วยบริการชุมชน
อบอุ่น” และสามารถนัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านแอปเป๋าตัง เริ่มให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน และจะขยายไปใน
กลุ่มผู้ป่วยนอกทั้งหมดในระยะต่อไป
ด้าน นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา ในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบท แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นคลาย ล็อกบัตรทองว่า
รักษาได้ทุกที่ “ไม่จริง” ความเข้าใจผิดที่ต้องรีบบอก ความจริงคือ ผู้ป่วยสามารถไปรับบริการการแพทย์ปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ คือ จะไป รพ.อาเภอ รพ.
สต. หรือคลินิกอบอุ่นไหนใน กทม.ก็ได้ (เดิมไม่ได้) แต่จะเดินตรงไป รพ.การแพทย์เฉพาะทางไม่ได้ เช่น ศิริราช ราชวิถี รพ.อุดรธานี รพ.หาดใหญ่ รพ.
ลาปาง โดยตรงไม่ได้ ต้องผ่านหน่วยบริการปฐมภูมิดูแลรักษาก่อน หากเกินขีดความสามารถจึงส่งต่อด้วยใบส่งตัว ยกเว้ นผู้ป่วยใน หรือเป็นมะเร็ง ไม่
ต้องมาเอาใบส่งตัวย้อนหลัง ขอให้ทาง สธ. และ สปสช. ฐานะที่ผู้บริหารสูงสุดคนเดียวกัน คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ร่วมกันทาความใจให้
ชัดเจนและถูกต้อง อย่าให้คนไทยเข้าใจผิด คนเหนื่อยตอบคาถามคือแพทย์พยาบาลตาม รพ.ต่างๆ
Smart Hospital
สื่อที่นาเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์), เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, thailandplus.tv, )
-เสนอข่าว พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้สาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ได้พัฒนา
ความเป็นเลิศโรงพยาบาลทุกแห่ง สู่ Smart Hospital บูรณาการแผนพัฒนาบริการสุขภาพจัดการโรคไม่ติดต่อ ด้วยการเปิด Fast Track ส่งต่อผู้ป่วย
ทุกระดับ และพัฒนางานฉุกเฉินช่วยรักษาทันเวลา ช่วยลดอัตราเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ ติดต่อที่ป้องกันได้ อีกทั้งยังเชื่อมโยงข้อมูลทุก รพ.
เป็นหนึ่งเดียว
วิธีดูแลบ้านหลังน้าลด
สื่อที่นาเสนอ : เว็บไซต์ sanook
-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย ให้คาแนะนาสาหรับพื้นที่ที่สถานการณ์น้าท่วมกลับคืนสู่สภาวะ
ปกติ ขอให้ประชาชนเร่งทาความสะอาดบ้านเรือน และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ ลดการระบาดของโรค และเพื่อสุขอนามัยที่ดี หาก
ปล่อยไว้นานจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อรา ก่อนเข้าไปในบ้านต้องสารวจความเสียหายและมั่นใจว่าโครงสร้างของบ้านมีความมั่นคงแข็งแรง เปิ ด
ประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเท ส่วนเครื่องใช้ เครื่องเรือน เครื่องนอน เฟอร์นิเจอร์ ควรทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยการนาไปตากแดด ใน
กรณีบ้านที่น้าท่วมปลั๊กไฟภายในบ้าน หลังน้าลดแล้ว เมื่อเข้าบ้านไม่ควรเปิดเบรคเกอร์ที่เชื่อมต่อกับปลั๊กไฟตัวนั้นทันที อาจเกิดไฟ ฟ้าช็อตหรือ
ลัดวงจรได้ ควรตรวจสอบด้วยเครื่องวัดไฟฟ้าก่อนหรือติดต่อช่างไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบ เพื่อความปลอดภัย
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แนะกินอาหารย่อยง่ายหลังออกเจ
สื่อที่นาเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, thaiquote, เชียงใหม่นิวส์, thailandplus.tv, สานักข่าวไทย
-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย แนะหลังออกเจ เน้นกินเมนูปลา ผัก ผลไม้รสไม่หวานจัดช่วยย่อย
ง่าย ควบคู่กับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี หากบริโภคอาหารที่ย่อยยากในช่วงแรก อาจทาให้เกิดอาการท้องอืด จุกเสียด แน่นท้อง อาห ารไม่
ย่อยได้
แผนรับวิกฤติ PM2.5
สื่อที่นาเสนอ : นสพ.เดลินิวส์
-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า กทม. กล่าวในการประชุม คกก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ กทม. ว่า
ปัญหามักเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ ธ.ค.-ก.พ. เนื่องจากสภาพอากาศปิด ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมข้อตกลงในการดาเนิ นการเพื่อลด
มลพิษจากควันรถที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ใ นช่วงเวลาจราจรคับคั่ง จัดตั้งสถานีตรวจวัดค่าฝุ่นละอองครบทั้ง 50 เขต และอยู่ระหว่างการติดตั้ง
บริเวณสวนสาธารณะขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีก 20 แห่ง เพื่อให้ประชาชนที่ประสงค์ใช้พื้นที่ออกกาลังกายรับทราบปริมาณข้อมูลค่าฝุ่นละออง
ด้าน ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. ระบุว่าทุกหน่วยงานร่วมกาหนดแผนเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
โดยเฉพาะเรื่องของสถานศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหว ควรให้งดจัดกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง หากมีสถานการณ์วิกฤติฝุ่นสูงเกิน 3 วัน จะพิจารณา
ให้ปิดโรงเรียนในสังกัด ในส่วนการก่อสร้างอาคาร ตึกสูง หรือรถไฟฟ้า จะห้ามไม่ให้มีการก่อสร้างนอกอาคาร แต่ในอาคารยังคงสามารถทาได้ รวมถึง
การคุมโรงงานที่อาจทาให้เกิดฝุ่น รพ.และโรงแรมที่มี Boiler หรือหม้อไอน้า ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะกาหนดรายละเอียดดาเนินการอีกครั้ง
พบยาไข้หวัดนกทิ้งริมถนน
สื่อทีน่ าเสนอ : นสพ. (แนวหน้า), เว็บไซต์ (sanook, TNN, เดลินิวส์, แนวหน้า)
-เสนอข่าว ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 9 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ร้องเรียนว่าพบกล่องโฟม 7 กล่อง เป็นยาชนิดน้า บรรจุกล่องละ 30 ขวด ยังไม่
ถูกเปิดใช้งาน มีเอกสารภาษาจีนกากับไว้ ถูกทิ้งไว้ในพงหญ้าริมถนน ซึ่งทาง จนท. สสอ.ศรีราชา เข้าตรวจสอบ ระบุว่าเป็นยารักษาโรคไข้หวัดนก
ทั้งหมดอยู่ในสภาพหมดอายุแล้ว โดยจะตรวจสอบที่มาที่ไปอีกครั้ง เพื่อดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดที่นามาทิ้ง
ข่าวปลอม กินบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปดิบ ทาร่างกายขาดน้า
สื่อที่นาเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight, js100, nationtv.
-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ อย. พบว่า ข้อความที่ถูกแชร์เรื่องการกินบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปดิบ จะถูกดูด
น้าย่อยในลาไส้ ทาให้ร่างกายขาดน้า เป็นข้อมูลเท็จ

