
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน 
   -พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อแก่ รพ.พุทธชินราช 
จ.พิษณุโลก เป็นแห่งที่ 6 ในโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน ถือเป็นรพศ.ของภาคเหนือตอนล่างที่มีผู้ป่วยในพื้นที่และ
จังหวัดใกล้เคียงมาใช้บริการจ านวนมาก เฉลี่ยวันละ 3,000 คน 
มาตรการของ สธ.  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ, บางกอกโพสต์ ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ผจก.รายวัน , สยามรัฐ, แนว
หน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติ, innnews, thaipbs, acnews, js100, mcot, workpointnews, nationweekend) newtv 
   -นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ในไทยขณะนีถ้ือว่าไม่มีการแพร่ระบาดในชุมชน การผ่อนปรนระยะที่ 1 สู่
ระยะที่ 2 ยังไม่เห็นการติดเช้ือท่ีมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อน แต่ทุกคนต้องไม่ประมาท เมื่อเข้าสู่การผ่อนปรนในระยะที่ 2 ยังต้องเข้มข้นในหลาย ๆ เรื่องที่ 
สธ. ให้ค าแนะน าไว้ และยังบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากระยะฟักตัวของโรค 2 เท่า คือ 28 วัน ดังนั้น จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยราย
ใหม่เป็นเวลา 28 วันแล้วถือว่ามีความเสี่ยงต่ า แต่ถ้ายังมีผู้ป่วยในช่วง 28 วัน รวมถึงมีการเคลื่อนย้ายของคนถือว่ายังมีความเสี่ยงสูง เช่น จ.ภูเก็ต แม้ไม่
มีรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มแต่ยังต้องค้นหาเชิงรุกต่อไป เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัย ส่วนเรื่องคนต่างถ่ินทีเ่ข้ามาท างานในภูเก็ตเดินทางกลับยังภูมิล าเนา 
คกก.โรคติดต่อได้มีหนังสือสั่งการไปยังจังหวัดปลายทาง ให้อสม.ติดตามอย่างใกล้ชิดทุกวัน และสธ.ยังสั่งการให้ทุกเขตสุขภาพจัดท าแผนค้นหากลุ่มเสี่ยง
และพื้นที่เสี่ยงเฉพาะของแต่ละจังหวัดมีการค้นหาอย่างจริงจังใน 4 กลุ่ม คือ 1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2.ผู้ต้องขังในเรือนจ ารวมทั้งผู้คุม 
3.คนขับรถแท็กซี่ คนขับรถสาธารณะ 4.แรงงานต่างด้าว และผู้อยู่ในสถานท่ีแออัด ชุมชนแออัด 
   -นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเวลาที่มีความท้าทายและต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกคน คือต้นเดือน มิ.ย.นี้ 
ปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงของการติดเช้ือ 3 อย่าง คือ 1.กรณีผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและอยู่ในศูนย์กักกันโรคที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ 2.ผู้ติดเช้ือจาก
การสัมผัสภายในครอบครัว 3.จากการตรวจค้นหาเชิงรุก ซึ่งท าให้เราพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ยืนยันว่าเรายังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี แต่จาก
การส ารวจพฤติกรรมประชาชนในระหว่างการผ่อนปรน พบว่า การล้างมือด้วยสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์ และการกินร้อน ใช้ช้อนกลางของตัวเองทุกครั้ง 
และการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล มีน้อยลง แสดงให้เห็นว่าประชาชนย่อหย่อนลงมาก 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, thebangkokinsight) 
   -นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย แนะวิถีชีวิตใหม่ตามมาตรการผ่อนปรนระยะ 2 มี 5 ข้อ คือ 1.คัดกรองตนเองว่าป่วยหรือเสี่ยงหรือไม่ทุก
เช้า แม้ไม่มีอาการไข้ ไอ จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อย แต่หากมีประวัติเสี่ยงห้ามออกนอกบ้าน ดูแลตนเองเหมือนกักตัว 2.ประเมินความจ าเป็น วางแผน
ก่อนออกจากบ้าน 3.เลือกสถานบริการตามมาตรการรัฐโดยดูจากไทยชนะ 4.ใช้เครื่องป้องกันอย่างน้อย 2 อย่าง คือ หน้ากากกับเจลแอลกอฮอล์ และ 
5.ให้ความร่วมมือกับสถานท่ีบริการที่ไป โดยวิถีใหม่ของประชาชนท่ีต้องการไปสถานประกอบการ คือ 1.ลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือหรือหน้าร้าน 2.
คัดกรอง ไอ จาม น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย 3.ล้างมือด้วยเจลหรือสบู่ 4.ไม่ใช้ของร่วมกัน เช่น ส ารับส่วนตัว 5.ลดพูดคุยเสียงดังและลดดื่มสุรา  
6.เลี่ยงแน่น โดยห้ามจัดกิจกรรมพิเศษ หรือไม่แย่งชิงของ และ 7.เว้นระยะโต๊ะ 2 เมตร คนห่างกัน 1 เมตร พื้นที่ 1 คนต่อ 5 ตารางเมตร สระว่ายน้ า 
150 ตารางเมตรต่อคน วิถีใหม่ของผู้ประกอบการ คือ 1.ลงทะเบียนจัดคิว 2.จัดที่รอแบบเว้นระยะ 3.คัดกรองก่อนเข้า 4.เจลล้างมือให้ล้างมือ 5.จัด
สถานท่ีหรือบริการลดความหนาแน่น เว้นระยะห่าง 6.ท าความสะอาด 7.ระบายอากาศ 8.งดสุรา 9.จ ากัดเวลาบริการ 10.จ ากัดบริการหรือกิจกรรมที่
ใกล้ชิด ส่วนวิถีใหม่ของรัฐ คือ 1.ติดตามรายสัมผัสผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมาแยกกัก 2.แพลตฟอร์มไทยชนะ ลงทะเบียนผู้ประกอบการและประชาชน 3.คู่มือ
การปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข 4.หน่วยงานพ้ืนท่ีตรวจสอบ ก ากับ 5.สายตรวจจากต ารวจ ทหาร สาธารณสุข 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สยามโพสต์ 
   -กรมควบคุมโรค แนะน า 9 มาตรการส าหรับห้างสรรพสินค้า ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ 1.ต้องสวมหน้ากากอนามัย/ผ้า หากไม่ใส่ห้ามเข้าห้าง 2.ตั้งจุดคัด
กรองก่อนเข้าห้าง หากอุณหภูมิเกิน 37.5 ห้ามเข้าห้าง 3.เว้นระยะห่างทุกจุดบริการ จุดรอคิว ทางเข้า-ออก 4.ตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ ทางเข้า-ออก 
หน้าลิฟต์ แคชเชียร์ เป็นต้น 5.ท าความสะอาดสินค้าทุกช้ินก่อนเปิดห้าง รวมถึงสินค้าที่ถูกลอง 6.จ่ายเงินด้วยระบบไร้เงินสด 7.พนักงานต้องสวม
หน้ากากอนามัยในการให้บริการ 8.คัดกรองความเสี่ยงของพนักงานก่อนให้บริการ และ 9.ท าความสะอาดจุดเสี่ยงเป็นประจ า  
มาตรการของ ศบค. และ หน่วยงานอื่นๆ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด ,มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์
, บ้านเมือง, ผู้จัดการรายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, ส านักข่าวอิศรา, 
innnews, siamsport , tnnthailand, newtv, sanook, mthai, bbc, acnews js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, thestandard, 
bangkokbiznews, workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat, kapook, thansetthakij ) ทีวีทุกช่อง 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์วันที่ 17 พ.ค. พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 3 ราย รายแรกเป็นนักศึกษาชาย อายุ 23 ปี กลับจาก
ปากีสถาน รายที่ 2 และ 3 เป็นนักศึกษาชายอายุ 21 และ 22 ปี กลับจากประเทศอียิปต์ ทั้ง 3 ราย อยู่ใน state Quarantine มีผู้รักษาหายเพิ่ม 1 ราย 
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ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม สรุปผู้ป่วยสะสม 3,028 ราย รักษาหายแล้ว 2,856 ราย เสียชีวิตทั้งหมด 56 ราย ยังเหลือรักษาในรพ. 116 ราย จากจ านวนผู้ติดเช้ือ 
2 สัปดาห์หลังมีมาตรการผ่อนปรน พบว่า มีปัจจัยเสี่ยง 5 ประการ 1.ศูนย์กักกันผู้ต้องกัก ซึ่งพบผู้ป่วย 23 ราย 2.การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและค้นหาผู้ติด
เช้ือในชุมชน พบผู้ติดเช้ือ 18 ราย 3.การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า มีผู้ติดเช้ือ 16 ราย 4.ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า  
state quarantine มีผู้ติดเช้ือ 10 ราย และ 5.ไปสถานที่ชุมชน เช่น ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว รวม 3 ราย ทั้งนี้ หลังประกาศขยายเวลาห้ามบินถึง
วันท่ี 30 มิ.ย. จะขยายการน าคนไทยกลับมาหรือไม่ ต้องดูสถานการณ์โรคในต่างประเทศ ซึ่งหน่วยงานของรัฐ เช่น สธ. ก.การต่างประเทศ ก.มหาดไทย 
และก.กลาโหม มีความพร้อมรองรับ จากเดิมที่น ากลับมาวันละ 200 ราย ขยับเพิ่มเป็น 300 ราย และน่าจะเป็น 400 ราย  
   -การเปิดใช้ www.ไทยชนะ.com รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชน เพราะดีต่อผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานท่ีจะเข้าไปตรวจสอบ ซึ่งการ
ลงทะเบียนไม่ยุ่งยาก โดยวันท่ี 17 พ.ค. มีร้านค้าลงทะเบียนไปแล้ว 11,599 แห่ง นอกจากนี้ ยังเปิดทางไลน์ด้วย ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของไทยที่จะ
เข้าสู่ยุคดิจิตอลเพื่อดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่ ส่วนกรณีหากมาตรการผ่อนคลายระยะ 2 ไม่มีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ จะยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ ผอ.ศบค. 
มอบคณะกรรมการด้านกฎหมายไปศึกษาแล้ว และให้น าเสนอขึ้นมาหากต้องปรับเปลี่ยน เพื่อควบคุมการน าเช้ือเข้ามาในประเทศให้ได้ 
ประเด็นที่มีผลกระทบ 
1.อาการป่วยในเด็กที่เชื่อมโยงกับโรคโควิด 19 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, tnnthailand, mcot) 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ขณะนี้มีรายงานเด็กป่วยด้วยอาการผิดปกติเกี่ยวกับภูมิต้านทานที่เช่ือมโยงกับโรคโควิด 19 ในยุโรป
และสหรัฐเพิ่มขึ้น มีเด็กอย่างน้อย 5 คนเสียชีวิต ขณะที่องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า Multisystem inflammatory syndrome ในเด็กอาจเกี่ยวพันกับ
โรคโควิด 19 ท าให้เด็กต้องเข้าไอ.ซี.ยู. อาการคล้ายกับโรคคาวาซากิ และอาการท็อกซิกช็อก ทั้งนี้ เมื่อมีรายงานมาในต่างประเทศมีอาการหนัก แม้จะ
จ านวนน้อย ก็ต้องรีบไปศึกษาวิจัย  
2.คนไทยการ์ดตกหลังผ่อนปรนมาตรการ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์) 
   -สธ. ร่วมกับ สปสช. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ส ารวจพบว่าหลังมีการผ่อนคลาย มาตรการป้องกันของประชาชนลดลง โดย 1.พฤติกรรมการป้องกัน
โดยรวม ลดจาก 77.6% เหลือ 72.5% 2.สวมหน้ากากอนามัย/ผ้าทุกครั้ง ลดจาก 91.2% เหลือ 91.0% 3.ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้ง 
ลดจาก 87.2% เหลือ 83.4% 4.กินร้อน ใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้ง ลดจาก 86.1% เหลือ 82.3% 5.ระวังไม่อยู่ใกล้คนอื่นในระยะน้อยกว่า 2 เมตร 
ลดจาก 65.3% เหลือ 60.7% 6.ไม่เอามือจับหน้า จมูก ปาก ลดจาก 62.9% เหลือ 52.9% 
3.พยาบาลป่วยจากการช่วยรักษาโควิด 19 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์) 
   -นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย แสดงความเสียใจและช่ืนชม นางรัชนีกร ถิรตันตยาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.ถลาง จ.
ภูเก็ต หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมแิละองค์รวม ซึ่งต้องท างานร่วมกับ อสม. คัดกรองและค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม ่พร้อมกับรณรงค์การป้องกันโรค 
และยังเป็นแกนน าในการตั้งศูนย์กักกันโรคในชุมชนบางเทา จากการท างานอย่างหนักและพักผ่อนไม่เพียงพอ ท าให้เกิดเส้นเลือดในสมองแตก อากา ร
ขณะนี้ยังรู้สึกตัวดี แต่มีอาการปวดศีรษะมาก ถูกส่งมารักษาตัวในกรุงเทพฯ แล้ว ถือเป็นตัวแทนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ท างานใน
พื้นที่อย่างมุ่งมั่น ต้องขอประชาชนว่า ถ้าทุกคนอยู่บ้านเท่ากับช่วยแพทย์  
   -เพจเฟซบุ๊ก "บ้านคนไทย ในอเมริกา" เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความ ขอแสดงความเสียใจแด่คุณสุภีร์และครอบครัว ที่เสียชีวิตจากการช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่เป็นโควิด 19 อุทิศตนช่วยรักษา จนตัวเองติดเชื้อเองในนครนิวยอร์ก 
สถานการณ์อื่น ๆ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
   -ห้างสยามพารากอน, เซ็นทรัลเวิลด์, ไอคอนสยาม, เดอะมอลล์, ซีคอนสแควร์, โลตัส, โรบินสัน มีประชาชนมาต่อแถวเพื่อรอเข้าห้าง โดยทุกคน
ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ท้ังลงทะเบียนเข้า-ออกผ่านแอปฯ "ไทยชนะ" สวมหน้ากาก วัดไข้ และเว้นระยะห่าง บางห้างมีการจ ากัดผู้เข้าไปใช้
บริการเป็นรอบ ต้องรอคนในห้างออกก่อน ถึงจะเปิดให้เข้าไปใหม่ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, ไอเอ็นเอ็น, mcot, ผู้จัดการ 
   -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เผยว่า กรมราชทัณฑ์เตรียมให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับประกาศของ ศบค. สธ. และของ
จังหวัดต่าง ๆ เบื้องต้นอาจเป็นจังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยมาแล้วระยะหนึ่ง และต้องมีกฎระเบียบเคร่งครัด จะเริ่มผ่อนปรนให้เยี่ยมได้ประมาณสิ้นเดือน พ.ค. 
นี ้
Fake News 
สื่อที่น าเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์ 
   -ตามที่มีการโพสต์ข้อความเรื่อง สูตรน้ าขิงผสมน้ ากระชายแก้โควิด 19 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ 
พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีงานวิจัยหรือหลักฐานที่บ่งช้ีเรื่องนี้ และมีสรรพคุณเพียงน ามาใช้ในการบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้ไอ เจ็บคอเท่านั้น  
สถานการณ์ในต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, sanook, 
nationweekend, businesstoday, thebangkokinsight, newtv, xinhuathai, tnnthailand, workpointnews) 
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   -สหรัฐ พบผู้เสียชีวิตไม่ต่ ากว่า 88,000 ราย ติดเช้ืออีกไม่น้อยกว่า 1.47 ล้านราย เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในโลก แต่ประธานาธิบดี
ทรัมป์ยังยืนยันจะเปิดประเทศ แม้ผู้เชี่ยวชาญจะเตือนว่าการแพร่ระบาดอาจกลับมารุนแรงอีกครั้ง หากผ่อนคลายมาตรการ  
   -บราซิล ผู้เสียชีวิตสะสมเกินกว่า 15,000 ราย มากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ ขณะที่ ประธานาธิบดีฌาอีร์ โบลโซนาโร เรียกร้องให้ผู้ว่าการรัฐแต่ละรัฐ 
ยกเลิกมาตรการปิดเมืองและกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง แม้ผู้ติดเชื้อในประเทศจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
   -เปรู เตรียมสร้าง รพ.สนาม ขนาด 100 เตียง ในพื้นที่ป่าแอมะซอน ในเมืองปูไกปา แคว้นอูกายาลิ ติดกับพรมแดนบราซิล ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 
3 สัปดาห์  
   -อินเดีย เตรียมดัดแปลงสนามคริกเก็ต 33,000 ที่น่ัง ให้กลายเป็นศูนย์กักกันโรคโควิด 19 เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อในนครมุมไบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
คาดว่าจะเกินกว่า 45,000 ราย ในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า  
   -เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อที่เช่ือมโยงกับสถานบันเทิงย่านอิแทวอนเพิ่มเป็น 162 คน ด้านรัฐบาลขอให้ผู้ที่ไปยังย่านอิแทวอน ระหว่าง 24 เม.ย. - 6 พ.ค. 
เข้ารับการตรวจหาเช้ือทันที โดยผู้ที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัว สามารถเข้ารับการตรวจแบบนิรนามได้ 
   -เนปาล พบผู้เสียชีวิตรายแรกของประเทศ เป็นหญิงวัย 29 ปี 
   -อังกฤษ คณะนักวิจัยชาวอังกฤษ ทดสอบความสามารถของ "สุนัข" ในการดมกลิ่นหาไวรัสโควิด 19 
   -บราซิล มีผู้ติดเชื้อในรอบ 24 ช่ัวโมง 14,919 ราย ยอดสะสม 233,142 ราย ขึ้นเป็นอันดับ 4 ของโลก 
   -มาเลเซีย สามารถควบคุมโรคโควิด  19 จากที่ เคยระบาดรุนแรงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จนเริ่มเปิดเมืองได้แล้ว  
แต่หลายคนมองว่าเป็นผลงานของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีท างานได้ยอดเยี่ยม ไม่ใช่รัฐบาล 
   -สถานการณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย 10 ประเทศ เรียงตามจ านวนผู้ป่วยสะสม ได้แก่ 1.อินเดีย 2.สาธารณรัฐประชาชนจีน 3.ปากีสถาน 4.
สิงคโปร์ 5.บังกลาเทศ 6.อินโดนิเซีย 7.ญี่ปุ่น 8.ฟิลิปปินส์ 9.เกาหลีใต้ และ 10.มาเลเซีย ผู้ป่วยสะสม 6,872 ราย เสียชีวิต 113 ราย 
   -สถานการณ์ทั่วโลก 211 ประเทศ พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 91,840 ราย และผู้รักษาหายเพิ่ม 53,635 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 4,575 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 
4,720,196 ราย อาการหนัก 44,827 ราย รักษาหายแล้ว 1,811,080 ราย เสียชีวิต 313,220 ราย ประเทศที่พบผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.
สหรัฐฯ 1,507,773 ราย เสียชีวิต 90,113 ราย 2.สเปน 276,505 ราย เสียชีวิต 27,563 ราย 3.รัสเซีย 272,043 ราย เสียชีวิต 2,537 ราย 4.สหราช
อาณาจักร 240,161 ราย เสียชีวิต 34,466 ราย 5.บราซิล 233,511 ราย เสียชีวิต 15,662 ราย 6.อิตาลี 224,760 ราย เสียชีวิต 31,763 ราย 7.ฝรั่งเศส 
179,365 ราย เสียชีวิต 27,625 ราย 8.เยอรมนี 176,247 ราย เสียชีวิต 8,027 ราย 9.ตุรกี 148,067 ราย เสียชีวิต 4,096 รายและ 10.อิหร่าน 
118,392 ราย ส่วนประเทศไทยอยู่ในล าดับท่ี 70 
บทความ 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมนพ์ลวัตปฏริูป 
   -สถาบันสิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวว่า การจัดการป้องกันโรคระบาดของไทยดีกว่าประเทศอื่น โดยเฉพาะการให้บุคลากรทางการแพทย์มี
บทบาทแทนการน าของรัฐบาล ประชาชนและเอกชนช่วยกันแจกจ่ายอาหาร อสม.เคาะประตูบ้านค้นหาผู้ป่วย ฯลฯ ส่วน NGOs เช่น สมาคมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ระดมความช่วยเหลือสมาชิก ช่วยกับนักธุรกิจแจกจ่ายอาหาร ของใช้จ าเป็น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่รัฐบาลควรปรับปรุงมีดังนี้ 1.ต้อง
เอื้ออ านวยให้ทุกฝ่ายท างานได้สะดวก ก าชับจนท.ต ารวจ ทหาร ปฏิบัติหน้าที่อย่างชอบธรรม อ านวยความสะดวกให้คนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะ
มาเลเซียกลับประเทศได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ โดยให้ตรวจคัดกรองที่ด่านชายแดนเป็นการรับรองแทน การแจกจ่ายอาหารให้ประชาชน 
ไม่ควรให้ทหารติดอาวุธแจก ควรให้พลเรือนท าหน้าที่โดยมีทหารดูแลความปลอดภัยอยู่ห่างๆ และไม่น าเชื้อเข้าสู่ชุมชน  
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว 
  -กล่าวว่า กรณีรมว.สธ.ลงนามในประกาศให้สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า ออกจากการ
เป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย แปลว่าไม่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการคัดกรองและข้อจ ากัดตามประกาศสธ.ใช่หรือไม่ มีเหตุผล
อะไร และใช้อะไรเป็นมาตรฐานในการพิจารณาว่าประเทศใดควรยกเลิกหรือไม่ยกเลิก เพราะขณะนี้การแพร่ระบาดทั่วโลกยังอยู่ในขีดอันตราย และ
สามารถแพร่ระบาดได้ทุกท่ีทุกเวลา ตราบใดท่ียังไม่มีวัคซีนป้องกันโดยตรง 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ เดลี่@web 
   -แนะน าเว็บไซต์ศูนย์ประสานปฏิบัติการรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 (ศรค.) https://covid-19.nationalhealth.or.th เป็นความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคพลเมืองในการสร้างและขับเคลื่อนมาตรการชุมชน มี สช. และ พอช. เป็นหน่วยงานประสานกลาง 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด 
   -กล่าวว่า สสส. ร่วมกระตุ้นสังคมให้หยุดการตีตราผูป้่วยโควิด 19 จนไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ น าไปสู่การแบ่งแยก หรือเลือกปฏิบัติ เป็น
สาเหตุหนึ่งท าให้เกิดการปกปิดข้อมูล 
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ สังคมโลก   
   -คุณจีน เฉิน ผอ.ฝ่ายสารนิเทศ สนง.เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ าประเทศไต้หวัน เสนอบทความ 10 ปัจจัยในความส าเร็จของการต่อสู้กับ
โรคระบาดของไต้หวัน เช่น การตอบสนองอย่างรวดเร็วของรัฐบาลต่อโรคระบาด, การตั้งศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดตั้งแต่ระยะแรก, ความ
โปร่งใสของข้อมูล, สามารถบูรณาการระบบการแพทย์ได้ส าเร็จ, รัฐบาลและประชาชนร่วมมือร่วมใจ เป็นต้น 
สื่อน าเสนอ : เดลินิวส์ 
   -กล่าวถึงการยกเลิก จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ พ้นจากการเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย ทั้งๆ ที่สถานการณ์ระบาดในพื้นที่ยังไม่นิ่ง เป็นเรื่อง

https://covid-19.nationalhealth.or.th/
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เปราะบาง เนื่องจากแม้จะเข้าประเทศไทยยากเพราะต้องผ่านมาตรการคัดกรองและกักตัว แต่ถ้ารอให้ชัดเจนกว่านี้แล้วค่อยตัดสินใจยกเลิกก็ยังไม่สาย 
ท าแคค่วบคุมโรคในประเทศแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน โดยเปิดให้คนไทยค้าขายท่องเที่ยวกันเองอย่างเสรีจะไม่ดีกว่าหรือ 
สื่อน าเสนอ : สยามรัฐ 
   -กล่าวว่าน่าเป็นห่วงเมื่อ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่าคนไทยก าลังมีพฤติกรรมป้องกันโรคลดลงหลังจากมีการผ่อนปรนมาตรการ
ต่างๆ หากยังไม่เร่งแก้ไขที่ตัวเอง โอกาสที่ไทยจะควบคุมโรคได้อย่างต่อเนื่องอาจต้องลุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันที่ 17 พ.ค.ที่ให้เปิดห้างสรรพสินค้า 
กิจการและกิจกรรมอีกหลายประเภท หากระมัดระวังตัวเองกันน้อยลง น่าจับตาว่าตัวเลขผู้ติดเช้ือรายใหม่ของไทยในวันต่อไปจากนี้ จะต้องลุ้นด้ วย
หรือไม่  
สื่อน าเสนอ : สยามรัฐ บทบรรณาธิการ 
   -สถานการณ์ในประเทศไทย แม้จะกลับมาเป็นศูนย์หลังการแพร่ระบาดนานกว่า 3 เดือน แต่ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์จะจบ จึงน่าจับตากรณีที่ 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เสนอปลดจีนและเกาหลีใตอ้อกจากประเทศที่เปน็เขตตดิโรคตดิต่ออันตราย จะมีการแพร่ระบาดระลอก
สองหรือไม่ 
ประชุมคกก.สขุภาพแห่งชาติ 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ 
   -ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง
การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ที่ให้มีการศึกษาเรื่องสุขภาพเช่ือมโยงกับเรื่องการค้า นอกจากน้ี ยังเสนอให้การเจรจาการค้ามีเวทีให้ภาคการค้าและ
ภาคสุขภาพได้ร่วมหารอืกันเพื่อก าหนดท่าทีของประเทศหรือภมูิภาค และมีกลไกการติดตามผลกระทบจากการค้าระหว่างประเทศ ที่ประชุมยังรับทราบ
ความคืบหน้าและเห็นชอบตามข้อเสนอการด าเนินงานตามแผนรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งมีมาตรการต่างๆ ในรูปแบบข้อตกลงร่วม
หรือธรรมนูญประชาชนช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 ของทุกต าบล ชุมชนหมู่บ้าน และกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นได้สนับสนุนงบประมาณไป
แล้วกว่า 3,600 โครงการทั่วประเทศ และยังเห็นชอบแต่งตั้ง นพ.มงคล ณ สงขลา เป็นประธาน คกก.ก าลังคนด้านสุขภาพ ร่วมกับกรรมการจาก
หน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิอีก 20 คน มีวาระการท างาน 4 ปี เพ่ือประสานร่างแผนพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติระยะ 10 ปี (พ.ศ.2561-2570)  
ข่าวปลอมเกลือด าผสมมะนาวรักษามะเร็ง 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผจก., js100 
   -กรณีมีการโพสต์ข้อความเรื่องเกลือด าผสมน้ ามะนาว ช่วยรักษามะเร็ง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ อย. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ แม้
เกลือด าจะปรากฏข้อมูลการใช้ในต าราอายุรเวทของอินเดีย แต่ยังไม่พบหลักฐานทางวิชาการยืนยันในประเทศไทย ส่วนน้ ามะนาว มีรสเปรี้ยว ช่วย
กระตุ้นให้มีการขับน้ าลาย ท าให้ชุ่มคอ ช่วยขับเสมหะ และลดอาการไอได้ จึงมักน าน้ ามะนาวมาผสมกับเกลือและน้ าตาลทรายแดงเพื่อจิบแก้ไอ ขับ
เสมหะ 
 
 

 
 
 


