
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, บ้านเมือง, innnews 
    -พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 เครื่อง ให้กับรพ.ขอนแก่น ส าหรับใช้ดูแลรักษาผู้ปุวยใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผู้ปุวยวิกฤติ และผู้ปุวยที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
    -พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ เพื่อรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้
เอสซีจีก่อสร้างให้รพ. 20 แห่งทั่วประเทศ ซึ่ง รพ.ภูมิพลอดุลยเดชได้รับพระราชทานเป็นแห่งแรก 
มาตรการของ สธ.  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์(เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ส านักข่าวอิศรา) 
   -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมมีมติค้นหาผู้ปุวยและผู้
สัมผัสเสี่ยงสูงเชิงลึกในพื้นที่ โดยก าหนดพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง เพิ่มอัตราการตรวจจาก 2,000 คนต่อประชากร 1 ล้านคน เป็น 5,000 คนต่อ
ประชากร 1 ล้านคน ทั้งนี้ กลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการตรวจคือ บุคลากรทางการแพทย์ คนท าอาชีพเสี่ยง เช่น พนักงานส่งอาหารเดลิเวอรี่ ส่งไปรษณีย์ 
พนักงานขับรถโดยสาร แคมป์คนงานก่อสร้าง ชุมชนแออัด ผู้ต้องขังรายใหม่ แรงงานต่างด้าว ทั้งในเขตเมืองและบางพื้นที่ ใช้วิธีการตรวจ RT-PCR จาก
สารคัดหลั่งหลังโพรงจมูก และเสริมด้วย RT-PCR จากน้ าลายส่วนลึกในล าคอ หากเป็นผู้ปุวยเข้าเกณฑ์จะใช้การตรวจจากสารคัดหลั่งหลังโพรงจมูก
เช่นเดิม ขณะนี้เริ่มด าเนินการแล้ว เช่น กทม. 3 จังหวัดชายแดนใต้ และบางพื้นที่ที่แรงงานต่างด้าว เป็นต้น จะเร่งท าให้เสร็จภายในพ.ค. 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, บ้านเมือง, thaiPBS, newstv., mcot, 77kaoded, กรมประชาสัมพันธ์, 
ทีวีช่อง 5,9,NBT,TNN 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อม ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ นายชาติชาย 
อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการ ตรวจเย่ียมสถานที่กักกันของรัฐดูแลพระภิกษุ ภิกษุณี ที่พ านักสงฆ์ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ซึ่งทั้งหมดเดินทางกลับจาก
การแสวงบุญประเทศอินเดียวันที่ 24-25 เม.ย. รวม 226 รูป ในจ านวนนี้เป็นภิกษุณี 1 รูป จากการตรวจคัดกรองพบพระภิกษุ 1 รูป เป็นไข้หวัด ส่งไป
รักษาที่รพ.ภูมิพล อีก 225 รูป สุขภาพแข็งแรงดี 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์,มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, thaiPBS, สวท, ไอเอ็นเอ็น,ส านักข่าวไทย, ทีวีทุก
ช่อง) 
   -นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การอยู่ บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ประชาชนสามารถใช้เวลาว่างออกก าลังกาย
และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหาร ผัก ผลไม้ เพื่อเสริมภูมิต้านทาน อาทิ ผลไม้หลากสี ขี้เหล็ก สะเดา ที่ส าคัญ ต้องปล่อย วาง
สิ่งที่ท าให้เครียด กรมฯ ได้ร่วมกับศิลปินท าเพลงและดัดแปลงท่าเต้นออกก าลังกายจากท่าฤษีดัดตน และท่าประจ า 4 ภูมิภาค เน้นกล้ามเนื้อมัด
ใหญ่บริเวณหลัง ต้นขา ซึ่งสามารถปูองกันการหกล้มในผู้สูงอายุได้ด้วย แต่อาจจะต้องปรับเพลงให้ช้าลง ดาวน์โหลดได้ที่ยูทูปกรมการแพทย์แผน
ไทยฯ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์(เดลินิวส์, คมชัดลึก) 
    -กรมอนามัย หารือร่วมกับเครือข่ายกีฬาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ค าแนะน าผู้ประกอบการสนามกอล์ฟเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของกรมฯ หากมีมาตรการผ่อนปรน เพื่อปูองกันการแพร่เชื้อโควิด -19 พร้อมเสนอมาตรฐานกลางต่อ ศบค.พิจารณา หากได้รับอนุญาตทุก
สนามพร้อมเปิดบริการได้ทัน 4 พ.ค.นี้ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, innnews 
    -ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมมือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด าเนินการตามข้อแนะน าเพื่อปูองกันเชื้อโควิด 19 ในระดับท้องถิ่น ดังนี้ 1.
ควบคุม ก ากับ ดูแลรักษาความสะอาดภายในสถานประกอบการและกิจการ 2.ควบคุม ก ากับ ดูแลสถานที่สาธารณะในชุมชน สถานที่แออัด 3.การ
จัดบริการด้านสุขาภิบาลอาหาร ในตลาดสด ตลาดนัด ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ประเภทซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านขายของช า การบริการอาหาร 
Delivery และรถเร่จ าหน่ายอาหาร 4.การจัดการมูลฝอย 5.การจัดการมลพิษทางอากาศ 6.สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความสะอาด และสุขอนามัย
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ส่วนบุคคลให้กับประชาชนในพื้นที่ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, innnews, nationtv, ส านักข่าวไทย, ข่าวหุ้น nationweekend, TNN, 
ส านักข่าวไทย, สวท., ทีวีช่อง 5) 
    -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจ าประเทศไทย แถลงความ
ร่วมมือเปิดสายด่วน 3 ภาษาเพื่อนบ้านกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและความต้องการข้อมูลข่ าวสารที่ถูกต้องให้กับแรงงาน ผ่าน
สายด่วน 1422 ให้บริการตั้งแต่ 1 พ.ค.เป็นต้นไป 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ 
    -กรมควบคุมโรค ใช้แอปฯ DDC-Care ติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 เริ่มใช้งานที่สถาบันบ าราศนราดูร เมื่อ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา ปัจจุบันมี
กลุ่มเสี่ยงใช้งาน 1,305 คน รองรับภาษาไทย อังกฤษ จีน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์  
    -กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย กองวิศวกรรมการแพทย์ กองแบบแผน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมปรับ
อากาศแห่งประเทศไทย ได้จัดท าแนวทางการปรับปรุง COHORT WARD รองรับผู้ปุวยโควิด 19 โดยยึดหลัก “ประหยัด ปลอดภัย ใช้งานได้จริง” 
ส าหรับรพ.ภาครัฐทั่วประเทศน าไปปรับใช้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดท าห้องพักได้ที่เว็บไซต์กองวิศวกรรมการแพทย์ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand 
    -กรมสุขภาพจิต เผยผลการส ารวจประชาชนใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา หน่วยระบาดวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ จากกลุ่มตัวอย่าง 1,566 คน พบว่า ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา นักดื่ม 
ร้อยละ 48.5 ไม่ได้ดื่มเลย ร้อยละ 33.0 ดื่มน้อยลง ขณะที่ร้อยละ 18.2 ดื่มเท่าเดิม และมีเพียงร้อยละ 0.3 ที่ดื่มบ่อยขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่ามาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดมีส่วนดีในการช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ส าคัญอันหนึ่งของคนไทยลง และประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนี้ รวมท้ังประชาชนจ านวนมากมีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อการติดเชื้อโควิด 19 โดยเหตุผลหลักที่ท าให้หยุดดื่มหรือดื่มน้อยลง คือ หาซื้อไม่ได้/ ซื้อยาก กลัวเสี่ยงติดเชื้อ รายได้น้อยลง/ไม่มีเงินซื้อ 
และต้องการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ส่วนผู้ที่ดื่มเท่าเดิมหรือเพิ่มมากขึ้น ระบุว่า ชอบดื่มสังสรรค์มีคนชวนดื่ม รวมทั้งเครียดและมีเวลาว่างมากขึ้น 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด 
    -นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มีการเก็บข้อมูลผู้ปุวยโรคโควิดจากต่างประเทศ เช่น อิตาลี สหรัฐฯ รวมทั้งไทย พบว่าร้อยละ 
20 ของผู้ปุวยจะมีความผิดปกติทางผิวหนังร่วมด้วย ได้แก่ มีผื่นแดง (คันบางราย) จุดเลือดออก ผื่นบวมแดงคล้ายโรคลมพิษ กลุ่มของตุ่มน้ าคล้ายโรค
สุกใส และการอักเสบของผิวหนังจากการหดและขยายตัวของหลอดเลือด 
    พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ผู้ปุวยโควิดที่มีอาการทางผิวหนัง ร้อยละ 40 จะมีอาการพร้อมๆ กับอาการไข้หรือไอ และร้อย
ละ 60 จะมีความผิดปกติทางผิวหนังภายหลัง นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ปุวยโควิดมีอาการทางผิวหนังจากสาเหตุอื่นๆ เช่น แพ้ยาหรือการใช้ยาบางชนิดใน
การรักษา อย่างไรก็ตาม อาการแสดงทางผิวหนังไม่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของการติดเชื้อ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
    -นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. เปิดเผยว่า ชุด PPE ชนิดใช้ซ้ า หรือ PPE รุ่นเราสู้ ที่อภ. ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยพัฒนา จากการซักในห้องปฏิบัติการ 20 ครั้ง พบว่าเนื้อผ้าและตะเข็บมีประสิทธิภาพในการปูองกันน้ าซึม
และแรงดันน้ าได้ถึง 20 เซนติเมตรน้ า ถือว่ามีประสิทธิภาพดี จึงสั่งเดินหน้าผลิต มีโรงงานขนาดใหญ่ 13 แห่งให้ความร่วมมือผลิตได้ประมาณ 40,000 
ชุด ราคาประมาณ 500 บาท/ชุด ใช้ได้ 20 ครั้ง เฉลี่ยครั้งละ 25 บาท ได้ตั้งคณะกรรมการต่อรองราคากับผู้ผลิตในไทยลดราคาให้ต่ ากว่า 500 บาท คาด
ว่าจะได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้ เพื่อเร่งผลิตลอตแรก 40,000 ชุด ภายในวันที่ 7 พ.ค. 
สื่อทีน่ าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, สปริงนิวส์, ส านักข่าวอิศรา, ส านักข่าวไทย 
    -บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบให้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนรพ.จัดส่งยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับผู้ปุวยรายเก่าทาง
ไปรษณีย์ ปัจจุบันมีหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลในระบบบัตรทองจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ผู้ปุวยรายเก่าทางไปรษณีย์แล้ว 349 แห่ง 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์มติชน 
   -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะน าแนวทางปูองกันโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการ สนามกอล์ฟ ตามมาตรการการผ่อนปรน
แบ่งเป็น ส่วนที่ 1 การปฏิบัติของเจ้าของกิจการหรือผู้ให้บริการ ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคน, จัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยส าหรับพนักงานทุกคน, จ ากัดจ านวนผู้รับบริการในสัดส่วนที่เหมาะสม, พนักงานที่ให้บริการต้องล้างมือเป็นประจ า ส่วนแม่บ้าน ต้องใส่ถุงมือ 
รองเท้าหุ้มข้อ และสวมหน้ากากผ้าขณะปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 การดูแลสถานที่ส่วนให้บริการลูกค้า ต้องจัดให้มีช่องทางเข้าออกที่ชัดเจน มีการรักษา
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ระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร มีจุดล้างมือ ท าความสะอาดชุดอุปกรณ์ทุกครั้งทั้งก่อนและหลังใช้งาน เพิ่มความถี่ในการท าความสะอาดห้องน้ า และ 
ส่วนที่ 3 ข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ ต้องล้างมือทุกครั้งก่อนใช้บริการ อุปกรณ์กอล์ฟส่วนตัวให้ท าความสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้งาน หากมีไข้ ไอ 
จาม หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ต้องใส่หน้ากากอนามัยและเฝูาสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย ์
สื่อที่น าเสนอ : ไทยโพสต์ 
   -เสนอภาพข่าว เจ้าหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ สาธิตการออกก าลังกายแบบฤาษีดัดตนเพื่อให้มีภูมิต้านทานโรคโควิด 19 แนะน าให้รับประทาน
สมุนไพรต้านทานโรค เช่น ขี้เหล็ก 
มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ข่าวหุ้น, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, 
เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ไอ
เอ็นเอ็น, ประชาไท, ประชาชาติ, มติชนสุดสัปดาห์, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ส านักข่าวอิศรา, businesstoday, newstv, js100, 
tnnthailand, thestandard, mcot, mthai, nationtv, efinancethai, moneybangking, hoonsmart, workpointnews, thebangkokinsight, 
springnews, kapook,) nationtv, thaipbs, one31 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์วันนี้ มีผู้ปุวยกลับบ้าน 13 ราย ผู้ปุวยรายใหม่ 9 ราย แยกเป็น ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ปุวยราย
ก่อนหน้า 6 ราย และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 1 ราย มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลยังมี
ความจ าเป็นที่ต้องร่วมมือกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ร่วมกับการสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หมั่นล้างมือ โดยวันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต สรุปมีผู้ปุวย
กลับบ้าน 2,665 ราย ยังรักษาในรพ. 228 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 54 ราย ผู้ปุวยสะสม 2,947 ราย ทั้งนี้การเสียชีวิตจะมากหรือน้อยล้วนต้องมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพจิต ซึ่งนายกฯ มีความห่วงใยและให้ความส าคัญในเรื่องนี้ และแม้สถานการณ์ในประเทศไทยจะดีขึ้น แต่หากสถานการณ์โลกยังไม่ดีก็ ยังคง
ต้องตรึงมาตรการต่างๆ ไว้เพื่อไม่ให้น าเชื้อเข้ามายังประเทศไทย 
    -ส าหรับกรณีผู้ปุวยเด็ก กรมควบคุมโรคพบว่า เด็กอายุ 0-14 ปี มี 88 ราย คิดเป็น 3% ของผู้ปุวยทั้งหมด และเป็นคนไทย 90% และไม่พบว่ามี
ผู้เสียชีวิต ขณะเดียวกัน ผู้ปุวยที่อายุต่ าสุดคือ 1 เดือน พบว่าติดเชื้อจากพ่อแม่ 45% คนอาศัยร่วมบ้าน 24% ญาติอื่นๆ 8% ท าให้เกิดค าถามเรื่องการ
ติดเชื้อจากการที่แม่ให้นมลูก ซึ่งมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย รายงานว่าโรคโควิด 19 ไม่ติดผ่านน้ านมแม่ แม่ที่ติดเชื้อยังสามารถให้นมลูกได้แต่
ต้องปูองกัน อาทิ ปั๊มน้ านมไว้แล้วน าให้ไปลูก หรือใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงการล้างมือ และไม่แนะน าให้เด็กกินนมผงแทนนมแม่  
    -จากการส ารวจชุดพฤติกรรมของคนไทยในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป 1.เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม ช่วงแรกเดือนมี.ค. 
ช่วงที่สอง กลางเดือนมี.ค.-ต้นเดือนเม.ย. พบว่าบุคลากรทางการแพทย์มีระยะห่างเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 87.1 เป็นร้อยละ 87.7 ประชาชนทั่วไปลดลง จาก
ร้อยละ 86.9 เหลือร้อยละ 82.7 จึงขอให้ประชาชนช่วยกันเว้นระยะห่าง เนื่องจากมีความส าคัญสูง 2.การล้างมือ พบให้ความส าคัญดีขึ้นทั้งสองกลุ่ม 
กลุ่มประชาชนทั่วไปเพิ่มจากร้อยละ 83.6 เป็นร้อยละ 87.53 และ 3.หน้ากากอนามัย พบการสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เมื่อไปในที่ชุมชน เพิ่ม
จากร้อยละ 78.2 เป็นร้อยละ 97.4 ในบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนประชาชน เพิ่มจากร้อยละ 70.0 เป็นร้อยละ 96.8 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ส านักข่าวอิศรา, แนวหน้า 
   -ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ 3 ฉบับ  ขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน - การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ -ข้อก าหนด ค าสั่งนายกฯ ยังคงมีผลใช้
บังคับ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ nationtv. 
    -เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สธ. เรื่อง ก าหนดผู้ประเมิน และการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการประเมินชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้ องกับ
การวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV- 2 เพื่อให้มีการประเมินชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-Cov-2 ว่ามีประสิทธิภาพ 
คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยในการใช้ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
    -นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด ก.มหาดไทย ท าหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด กรณีการออกประกาศ 3 ฉบับ คือ 1.การขยายระยะเวลาพ.ร.ก.
ฉุกเฉินถึง 30 พ.ค. 2.การให้ประกาศที่ ครม.ก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ 3.การให้ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่งที่
นายกรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ โดยการออกค าสั่งหรือประกาศของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ให้รอการสั่งการเชิง
นโยบายจาก ศบค.ก่อน  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
    -รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้ สพฐ. อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนวันที่ 1 ก.ค. หากสถานการณ์ยังไม่พ้นวิกฤติ จ าเป็นต้องจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ช่องทีวีดิจิทัลทั้งหมด 17 ช่อง ครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ช่อง อีก 2 ช่อง เป็นของสถานศึกษา กศน. และ
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อาชีวศึกษา โดยจะประเมินภาพรวมอีกครั้งว่าโรงเรียนใดสามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
    -ก.วัฒนธรรม เสนอแนวทางเตรียมความพร้อมเปิดสถานที่และอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล ต่อ ศบค. ได้แก่ การเปิด
อุทยานประวัติศาสตร์ การจัดถนนสายวัฒนธรรม กองถ่ายละครและภาพยนตร์ ร้านหนังสือ ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ที่เปิดโล่ง ไม่แออัด ไม่มีการร วมตัว
ของผู้คน โดยถนนสายวัฒนธรรม ให้พิจารณารูปแบบการด าเนินงานตามบริบทจังหวัด และจัดระเบียบตามมาตรการของ สธ.  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, ส านักข่าวไทย 
    -รมว.การท่องเที่ยวฯ ร่วมประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนสมัยพิเศษ ระดมแผนฟื้นฟูหลังโควิด-19 เร่งรัด 7 ข้อเสนอ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธรุกิจ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, คมชัดลึกล ฐานเศรษฐกิจ 
    -ก.พลังงาน ร่วมกับ กฟผ. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ด าเนินโครงการ “พลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19”โดยจัดหาแอลกอฮอล์
เพื่อประชาชน ขณะนี้ทยอยกระจายไปรพ.สต. และสสช. จ านวน 220,600 ลิตร คาดว่าจะกระจายครบทั่วประเทศ 9,863 แห่ง ภายในเดือนพ.ค.นี้ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สยามโพสต์, เดลินิวส์ 
   -กรมพลศึกษา ก าหนดกิจกรรมที่จะผ่อนปรน 3 ระดับ คือ 1.สีแดง (ความเสี่ยงสูง) 2.สีเหลือง (ความเสี่ยงปานกลาง) 3.สีเขียว (ความเสี่ยงต่ า ) โดย
ด าเนินการในสีเขียวก่อน เช่น โครงการกิจกรรมออกก าลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน, โครงการส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้านไทย, กิจกรรม
การประกวดโปงลาง, กิจกรรมการประกวด Marching Band และ Display, กิจกรรมนันทนาการในเรือนจ าและทัณฑสถาน, กิจกรรมมอบรางวัลเชิดชู
เกียรติบุคลากรผู้ท าคุณประโยชน์ทางการกีฬาด้านอาสาสมัครกีฬา เป็นต้น ส่วนกิจกรรมสีเหลือง และการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ จะพิจารณา
เป็นล าดับต่อไป 
สื่อที่น าเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, ส านักข่าวไทย 
    -จ.ยะลา ส่งผู้สังเกตอาการ 9 ราย กลับบ้าน หลังกลับจากอินโดฯ กักตัวครบ 14 วัน 
สื่อที่น าเสนอ: เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, mcot, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์) 
    -จ.ภูเก็ต ยอดปุวยสะสมคงที่ 214 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม เตรียมคลายล็อกเปิดพื้นที่รอยต่อระหว่างต าบล เว้นพื้นที่เสี่ยง 5 จุด  
สื่อที่น าเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์, innnews 
    -จ.นครราชสีมา พบประชาชนเครียดจากปัญหาโควิด 19 ร้อยละ 13.68 ผู้ปุวยสะสมยังคงที่ 19 ราย 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์) 
    -นายอ าเภอเมืองกระบี่ ลงพื้นที่ส ารวจค้นหาผู้ปุวยโควิด 19 อ่าวไรเลย์และอ่าวต้นไทร พบนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่พักอาศัยตามโรงแรม รี
สอร์ต ปฏิบัติตามกฎระเบียบของคกก.ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด มีการสวมหน้ากากอนามัย ขณะอยู่นอกที่พัก  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ 
    -สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จับมือเครือข่าย เปิดตัวปทุมธานีโมเดล ต้นแบบศูนย์กักแยกตัว 14 วัน ตัดวงจร โควิด 19 ลดภาระแพทย์ 
ลดความเสี่ยงชุมชน เน้นความปลอดภัยตามมาตรฐานสาธารณสุข การดูแลสุขภาพอนามัยแบบแยกตัว ในระยะปลอดภัย รวมท้ังอุปกรณ์ต่างๆ ในศูนย์ที่
ได้มาตรฐาน 
ประเด็นผลกระทบ 
1.แนวทางผ่อนคลายมาตรการ 
สื่อที่น าเสนอ: นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์(ข่าวสด, ข่าวหุ้น, nationtv.) 
    -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค, กล่าวว่า นายกฯ ได้ให้คณะท างานชุดต่างๆ ช่วยกันคิดและหามาตรการผ่อนคลายพร้อมกับดูผลกระทบ ดังนั้น
ก่อนวันที่ 1 พ.ค. มาตรการการผ่อนคลายจะออกจากศบค. มีรายละเอียดปลีกย่อยของผู้ประกอบการแต่ละชนิด ส่วนผู้ใช้บริการต้องปรับตัว ทั้งสอง
ส่วนจะต้องยอมรับกติกาและยอมรับวิถีชีวิตใหม่ ส่วนการเปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้รอข้อสรุปจาก ศบค. 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, มติชน 
   -มีรายงานจากท าเนียบรัฐบาล ว่า วันที่ 30 เม.ย. ศบค.เตรียมแถลงเรื่องข้อก าหนดและมาตรการผ่อนปรน โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีต 
รมว.สธ. พล.อ. สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งช าติ นพ.
สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด ก.มหาดไทย และนายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทย ร่วมแถลง  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, ส านักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 9, Thaipbsinnnews) 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. แถลงภายหลังการประชุมคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ว่า คกก.ได้พิจารณาแนวทางการผ่อนปรน
กิจการ/กิจกรรม เสนอต่อ ศบค. แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กิจการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ร้านอาหารที่เปิดในพื้นที่โล่งแจ้ง ไม่มีเครื่องปรับอากาศ , 



                                         5 

ประเด็นข่าว 

ตลาด (เสี่ยงต่ า) 2.กิจการที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร นวดแผนไทย (เสี่ยงปานกลาง) 3.กิจการที่เกิดขึ้นเพิ่ม
ความสะดวกสบาย แต่ต้องมีการตรวจสอบมาตรฐาน หากมีการเปิด ได้แก่ ฟิตเนส โรงยิม สปา กองถ่ายภาพยนตร์ (เสี่ยงปานกลาง) และ 4.กิจการ 
กิจกรรมในพื้นที่แออัด ได้แก่ สนามมวย บ่อน สถานบันเทิง โดยทุกกิจการ/กิจกรรมต้องมีมาตรการ Social Distancing และมาตรการปูองกันโรคส่วน
บุคคล 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน,เดลินิวส์) เว็บไซต์(ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ข่าวหุ้น, สปริงนิวส์ , mcot, acnews, marketeeronline, ช่อง 3, thaiPBS, 
จส.100, efinancethai, bbc, workpointnews, kapook, สยามรัฐ, ข่าวสด,ประชาไท) 
    -กทม.จะเสนอแนวทางผ่อนปรน 8 ประเภทสถานที่ให้เปิดได้ ให้ศบค.พิจารณา ประกอบด้วย 1.ร้านอาหารนอกห้างสรรพสินค้า นั่งทานที่ร้านได้ งด
การประกอบอาหารบนโต๊ะ เช่น สุกี้ ชาบู 2.ตลาดและตลาดนัด ให้ขายสินค้าได้ทุกประเภท ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.สถานที่ออกก าลังกาย กีฬา 
เปิดเฉพาะวิ่ง แบดมินตัน เทนนิส 4.สวนสาธารณะ ห้ามออกก าลังกายแบบฟิตเนส รวมถึงห้ามจับกลุ่มสังสรรค์ 5.ร้านตัดผม อนุญาตเฉพาะ ตัด ส ระ 
ไดร์ ใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง/คน 6.ร้านตัดขนสัตว์และคลินิกหรือรพ.สัตว์ ใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง จดบันทึกผู้ที่มาใช้บริการ ซักประวัติเจ้าของสัตว์
ว่าเคยติดเชื้อหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ท าความสะอาดร้านและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน 7.รพ. คลินิก และสถานพยาบาล ไม่รวมคลินิกและคลินิก เสริม 
ความงาม 8.สนามกอล์ฟ งดใช้คลับเฮ้าส์ ห้ามจัดการแข่งขันทุกประเภท แคดดี้อยู่ห่างจากผู้ใช้บริการ ท าความสะอาดรถกอล์ฟทุกครั้งหลังใช้บริการ 
และทั้ง 8 ประเภทต้องมีมาตรการปูองกันอย่างเข้มงวด วัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัย สวมถุงมือ ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้า และจัด
เว้นระยะห่างบุคคล 1.5 - 2 เมตร หากไม่ปฏิบัติตามจะสั่งปิดทันที วันที่เปิดบริการรอ ศบค.เป็นผู้ประกาศ ส่วนผับ บาร์ ปิดต่อไปจนถึง 31 พ.ค. 2563 
เช่นเดียวกับการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องรอ ศบค. เป็นผู้ประกาศความชัดเจน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(เดลินิวส์, สยามรัฐ, มติชน, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, innnews, nationweekend, nationtv., 
thebangkokinsight) 
   -กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการสถานบริการเพื่อสุขภาพ ยื่นหนังสือนายกฯ ขอให้มีมาตรการหรือให้ความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการบริการเพื่อสุขภาพ และ
ผ่อนปรนมาตรการ ดังนี้ 1.ผ่อนปรนให้มีการเปิดกิจการภายใต้การก ากับดูแลมาตรการเกี่ยวกับร้านเสริมสวยและคลินิกเสริมความงามต่างๆ 2.สร้าง
ความเชื่อมั่นให้ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ โดยการมีการฝึกอบรมหรือฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อให้ผู้มารับบริการปลอดภัย 3.มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการ
เปิดกิจการและดูแลธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ และ 4.ต้องมีมาตรการเยียวยาที่ชัดเจน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 
     -รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี แนะ 3 เรื่องที่รัฐควร
ไตร่ตรองก่อนออกมาตรการผ่อนคลาย 1.ระยะเวลาที่จะเปิดกิจการแต่ละระดับที่เว้นห่างกัน 2 สัปดาห์สั้นเกินไป ที่เหมาะสมคือ 1 เดือน 2.ระหว่างเฟส 
ควรเร่งให้ธุรกิจสีเหลืองและแดงออกแบบการประกอบกิจการของตนเอง โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย ลดโอกาสแพร่เชื้อลงให้น้อยที่สุด  3.ไม่เห็นว่า
รัฐมีก าลังเพียงพอที่จะบังคับใช้กฎระเบียบส าหรับกิจการต่าง ๆ อย่างถ้วนทั่วและต่อเนื่อง ต้องออกแบบกลไกการประเมิน ตรวจสอบมาตรฐานการ
ปูองกันโรคให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
   -ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กเตือนการเตรียมผ่อนปรนให้เปิดสนาม
กีฬา เฉพาะกีฬาที่เว้นระยะห่าง อาทิ เทนนิส แบดมินตัน ว่า แม้จะอยู่ห่างกัน แต่ลูกแบด ลูกเทนนิส จะสัมผัสพื้นสนาม อาจปนเปื้อนละอองฝอยจาก
การหายใจแรงเวลาเหนื่อย เวลาพูด หรือจับลูก จึงห้ามจับส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้า ในขณะเล่น ควรใส่แว่นปูองกันละอองฝอยเข้าเยื่อบุตา สวมหน้ากาก 
หลังออกก าลังกายเสร็จ กลับบ้านถอดเสื้อผ้าซักและสระผมอาบน้ าทันที  
2.นักท่องเที่ยวจีนขอเข้าไทย 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ข่าวสด 
    -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค, กล่าวถึงกรณีนักท่องเที่ยวจีนเตรียมเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยในเดือนพ.ค. ว่า ส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยประกาศขยายเวลาห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 1-31 พ.ค. นักท่องเที่ยวจึงยังมาไม่ได้  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(มติชน, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, thestandard, newstv, tnn, nationweekend, สปริงนิวส์)  
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีนักท่องเที่ยวจีนประสงค์ท่องเที่ยวในประเทศไทย ว่า ขอบคุณที่รักเมืองไทย แต่ ขอ
เวลาจัดการประเทศไทยก่อน ส าหรับกิจกรรมในประเทศมีการต้องผ่อนคลายแน่แต่ต้องขอหารือก่อน ทั้งนี้ แต่ละจังหวัดมีคกก.ควบคุมโรคติดต่อซึ่ง
สามารถตัดสินใจในบางเรื่องได้  
3.กกต.พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 3 ราย  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ผจก.รายวัน  
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    -พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นรายที่ 3 ทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ส านัก
วินิจฉัยและคดี ถือว่าการแพร่ระบาดไม่ได้กระจายตัวเป็นวงกว้าง ได้ด าเนินการตามข้อแนะน าของที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ปิด ส านัก
วินิจฉัยและคดีหรือปิดพื้นที่ชั้น 4 เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่ 27 เม.ย. และฆ่าเชื้อในบริเวณดังกล่าวแล้ว ขณะนี้ตรวจเชื้อเจ้าหน้าที่ของ กกต.ไปแล้วเกือบ 
300 ราย จะทราบผลอีกประมาณ 140  
4.ปัญหาหน้ากากอนามัย 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, บ้านเมือง, tnnthailand 
    -นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้รับร้องเรียนจากข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นทั่วประเทศมีปัญหาการเข้าถึง
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ หลังอปท.ได้รับมอบภารกิจคัดกรองประชาชนตามสถานที่สาธารณะ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานด้านสาธารณสุขและด้านความมั่นคง โดยอปท.มีงบประมาณสามารถจัดซื้อแต่ไม่สามารถจัดซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ในราคาที่ก.
พาณิชย์ประกาศได้  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
   -นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ตามที่ รมว.อุตสาหกรรม ได้จัดสรรงบ ประมาณรายจ่ายงบกลาง 
65 ล้านบาท ผลิตหน้ากากผ้าแจกประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่เสี่ยงอื่น 10 ล้านชิ้น พบว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องจ านวนที่
แจกและคุณภาพหน้ากาก ซึ่ง นายวีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ระบุว่า หน้ากากไม่
ตรงคุณสมบัติที่กระทรวงก าหนด ทดสอบแล้วไม่ผ่านมาตรฐานหน้ากากที่ใช้ปูองกันเชื้อโรค จึงจะไปร้องเรียนต่อผู้ว่า สตง. ในวันที่ 30 เม.ย. เวลา 
10.00 น.  
5. สเปรย์พ่นปากอ้างฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ส านักข่าวไทย 
    -ศ.เกียรติคุณ นพ. อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ให้สัมภาษณ์กรณี อย.ชี้แจ้งข้อมูลว่า เบตา ดีนสเปรย์มีฤทธิ์ในการฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ ลดการอักเสบบริเวณช่องปากและล าคอ ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ และเพจ Betadine ชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ BETADINE THROAT 
SPRAY และ BETADINE GARGLE มีการศึกษาในหลอดทดลองว่าก าจัดไวรัสกลุ่มโคโรนาที่ก่อโรคเมอร์ส, ซาร์ส ได้ แต่ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันการก าจัด
ไวรัสโคโรนาที่ก่อโรคโควิด 19 ว่า การใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อบริเวณช่องปากและล าคอ มีการศึกษาที่แสดงว่ามีสาร Antiseptic บางอย่าง เช่น Iodine 
Compound สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ ซึ่งในหลอดทดลองสามารถฆ่าเชื้อได้ค่อนข้างดีในเวลา 30 วินาทีหรือ 1 นาที แต่ต้องการการศึกษาทางระบาด
วิทยาหรือในคนไข้จริง ว่าในการพ่น Antiseptic 3 ครั้งต่อเนื่องกันนั้น จะสามารถปูองกันหรือช่วยรักษาคนไข้ที่ติดเชื้อได้หรือไม่ ขณะเดียวกัน แนะน า
ให้สถานประกอบการหรือบุคคลทั่วไป สวมหน้ากากอนามัยต่อไปอีก 2 เดือนเป็นอย่างน้อย และขณะใส่หน้ากากอนามัยต้องหมั่นดูแลช่องปากให้สะอาด 
หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่มีโอกาสท าให้ไอ จาม เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อ   
6.ผลวิจัยการฆ่าตัวตาย 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า 
    -โลกออนไลน์แชร์ข้อความจากเพจของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย ระบุถึงกรณีมีนักวิชาการอ้าง
ผลวิจัยพบคนฆ่าตัวตายจากโควิด 19 เท่าๆ กับจ านวนคนตายจากโควิด 19 ว่า ไม่มีความน่าเชื่อถือ  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ประชาไท 
   -คณะนักวิจัยคนจนเมืองฯ ชี้แจงเรื่องข้อมูลคนฆ่าตัวตายจากพิษโควิด 19 เป็นเพียงผลการรวบรวมข้อมูลจากข่าว เฉพาะการฆ่าตัวตายหรือการ
พยายามฆ่าตัวตายที่มีการระบุว่าสัมพันธ์กับโควิด 19 เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝุายแก้ปัญหาโดยค านึงถึงมิติความเหลื่อมล้ าในสังคม ไม่ได้ต้องการลดทอนความ
ทุ่มเทของบุคลากรสาธารณสุข 
7.แรงงานต่างด้าวติดเชื้อโควิด 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ส านักข่าวไทย, nationtv, จส.100) 
    -ศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมือง จ.สงขลา อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งมีแรงงานข้ามชาติหลบหนีเข้าเมืองติดเชื้อโควิด 19 กลุ่มใหญ่ 42 คน ยังคงพัก
รักษาตัวอยู่ 36 คน ทุกคนอาการทรงตัว ที่เหลือ 73 คนยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ส่วนอีก 6 คน ที่ย้ายออกไปรักษาที่รพ.เนื่องจากมีภาวะปอดอักเสบ และ
หญิงตั้งครรภ์1 คน มีต ารวจตรวจคนเข้าเมืองไปดูแลตลอด 24 ชั่วโมง  
   -มีรายงานคนไทยเดินทางเข้ามาแล้วกว่า 1,000 คน ท าให้ต้องเพิ่มสถานที่กักตัวเป็นแห่งที่ 3 ที่โรงแรมสาธิต บ้านด่านนอกฝั่งด่านพรมแดนสะเดา  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, nationtv., 77kaoded 
   -นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 12 เปิดเผยว่า วันนี้ (30 เม.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วยอธิบดี
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กรมควบคุมโรค จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต ์innnews 
   -รองผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดเผยว่า ก าลังสอบสวนโรคแรงงานต่างด้าว 42 คน ได้ปรับห้องกักตัวเป็น  
รพ.สนามแห่งแรก และให้เจ้าหน้าที่สสจ.สงขลามาดูแล โดยมีมาตรการปูองกันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะบุคคลต่างด้าวที่จะเข้า มาในห้องกักส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ยอมรับมีข้อจ ากัดเรื่องพื้นที่ โดยมีห้องกักขัง 18 แห่งทั่วประเทศ มีผู้ถูกกักตัว 1,598 คน อยู่ระหว่างรอส่งตัวกลับประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
   -ที่ จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่จับกุมแรงงานไทยหลบหนีเข้าเมืองได้ 50 คน ส่วนใหญ่ไม่มีใบรับรองแพทย์จากมาเลเซียและไม่ได้ลงชื่อกับสถานทูต น ามา
ยังจุดคัดกรองด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก เปรียบเทียบปรับคนละ 800 บาท ก่อนประสานเจ้าหน้าที่ในภูมิล าเนามารับตัวไปเข้ากระบวนการการกักกันโรค 
8.แนวทางการตรวจโควิด 19 ของรพ.เอกชน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด 
    -นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. ย้ าสถานพยาบาลเอกชนปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการตรวจ คัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เพื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด 19 นอกสถานพยาบาล ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยระดับพื้นที่ให้ยึดกลุ่มเปูาหมายและแนวปฏิบัติตามที่ คกก.
โรคติดต่อจังหวัดหรือสสจ.ก าหนด เช่น คกก.โรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี แจ้งให้ต้องได้รับอนุญาตจาก นพ.สสจ.นนทบุรี เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทุกครั้ง 
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการและมาตรการด าเนินการที่ชัดเจน และให้สสจ.นนทบุรีเป็นผู้ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย ส่วนรพ.ที่มีแผนจะด าเนินการ ให้ประสาน
การปฏิบัติมายัง สสจ.นนทบุรีเพื่อจัดท าแผนร่วมกันก่อนด าเนินการทุกครั้ง เป็นต้น หากด าเนินการตรวจไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะไม่เข้าข่ายได้รับ
เงินชดเชยค่าบริการตรวจคัดกรองจากสปสช. 
9.มาตรการช่วยเหลือคนไทยตกค้างในต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค, กล่าวว่า วันที่ 29 เม.ย. จะมีผู้เดินทางกลับจากเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย 189 คน เป็นนักเรียน นักศึกษา และ
คนท างาน วันที่ 30 เม.ย. กลับจากรัสเซีย 15 คน เป็นคนไทยตกค้าง ศรีลังกาและมัลดีฟส์ 40 คน เป็นนักท่องเที่ยวและคนไทยตกค้าง จากเมืองเจนไน/
บังคาลอร์ อินเดีย 170 คน เป็นนักเรียน นักศึกษา คนท างาน และนักท่องเที่ยว ทั้งหมดจะต้องเข้า state quarantine โดยตั้งแต่ 4-28 เม.ย. มีผู้
เดินทางกลับทั้งทางอากาศและทางบก 2,981 คน จาก 22 ประเทศ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, thebangkokinsight 
   -นายอั นวาร์  ส าและ  ส . ส .  ปั ตตานี  พรรคประชาธิ ปั ตย์  ยื่ นหนั ง สื อถึ งนายกฯ  ขอ ให้ ช่ วย เหลื อคน ไทยในประ เทศมา เล เซี ย  
ซึ่งส่วนใหญ่ล าบากและไม่มีเงิน ส่วนนักศึกษาไทยที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ทราบว่ามีความเป็นอยู่ล าบาก ขอให้รัฐบาลไทยช่วยพากลับโดยด่วน 
10.รายงานผู้ติดเชื้อ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, 77kaoded 
   -จ.กระบี่ พบผู้ติดเชื้อรายที่ 20 จากการค้นหาเชิงรุก ผู้ปุวยไม่มีอาการใด ๆ เป็นสิ่งบ่งชี้ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน 
  -หญิงชัยภูมิที่ปุวยโรคโควิด 19 รอบ 2 ล่าสุดผลตรวจเป็นลบแล้ว ทั้งจังหวัดไม่มีผู้ปุวยเพิ่มเป็นวันที่ 21 
สถานการณ์อื่นๆ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, thaiPBS, innnews, tnn 
   -นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันความพร้อมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีการเช็ดท าความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่ และเตรียม
มาตรการเว้นระยะห่างในห้องประชุม ส่วนตัวบุคคล ต้องมีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของทุกฝุาย หากพบมีปัญหาจะไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
   -นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีการร้องเรียนให้ตรวจสอบการทุจริตจัดซื้อชุดแคร์เซตของ อบจ.ล าพูน เพื่อแจกคนชราในช่วง
สถานการณ์โควิด 19 ระบาด ว่า ส านักงาน ป.ป.ช.จังหวัดล าพูน และส านักงาน ป.ป.ช.ภาค 5 รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานแล้ว มีมูลเพียงพอให้ตั้ ง 
คกก.ไต่สวนข้อเท็จจริงภายใน 90 วัน ส่วนจังหวัดอ่ืนที่มีร้องเรียนเข้ามาอยู่ระหว่างตรวจสอบทั้งหมด  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน 
   -สถาบันดาต้าไดรเวน อินโนเวชั่น ม.สิงคโปร์ ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทั่วโลก โดยดูจากการขับเคลื่อนต่างๆ เช่น การ
เติบโตของจ านวนประชากร เทคโนโลยีใหม่ และการติดเชื้อ พร้อมกับใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์และโมเดลทางตรรกะวิทยา อธิบายปรากฏการณ์วงจร
ชีวิต และโมเดลเอสไออาร์จ าลองการกระจายตัวของโรค พบว่า จีนจะปลอดจากเชื้อวันที่ 9 เม.ย. สิงคโปร์ 16 ก.ค. ไทย 11 มิ.ย. อินโดนีเซีย 29 ส.ค. 
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ฟิลิปปินส์ 7 ก.ค. เวียดนาม 3 พ.ค. มาเลเซีย 7 พ.ค. สหรัฐฯ 2 ก.ย. สเปน 2 ส.ค. อิตาลี 30 ส.ค. และอิหร่าน 24 ต.ค.  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซตs์anook 
   -ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ รายงานว่า มีเด็กจ านวนหนึ่งที่ล้มปุวยด้วยอาการหายาก และอาจมีความเชื่อมโยงกับเชื้อไวรัสโคโรนา โด ยมักมีไข้
สูง หลอดเลือดบวม และปวดท้อง ขณะที่ สมาคมกุมารเวชบ าบัดวิกฤติแห่งสหราชอาณาจักร ออกค าเตือนเรื่องจ านวนเด็กปุวยที่เพิ่มสูงขึ้น และมีความ
กังวลว่าอาการอักเสบดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับโรคโควิด 19 แต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคได้ 
สถานการณ์ในต่างประเทศ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน360 องศา, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เนชั่นทีวี, แนวหน้า, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, sanook, 
ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js.100, mcot) 
   -นายแอนโตนิโอ กูเตร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวว่า การแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด 19 เปิดเผยให้เห็นความเปราะบางของสังคมโลก รัฐบาล
ประเทศต่างๆ ควรร่วมมือกันต่อสู้ความท้าทายร่วมกัน ท้ังการแพร่ระบาดของโควิด 19 และปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ขณะที่โครงการอาหารโลก
แห่งสหประชาชาติ เตือนว่า การแพร่ระบาดของโควิด 19 มีความเสี่ยงท าให้ทั่วแอฟริกาตะวันออกเกิดหายนะ และจะท าให้ความไม่มั่นคงทางอาหาร
เพิ่มข้ึนกว่า 2 เท่าภายใน 3 สัปดาห์ข้างหน้า 
   -ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐฯ เตือนว่า การคลายมาตรการควบคุมโรคโดยเร็วจะท าให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น โควิด -19 จะกลับมาแพร่ระบาดรุนแรงอีก
ครั้ง เนื่องจากการตรวจหาเชื้อยังท าได้ไม่ทั่วถึง อุปกรณ์การตรวจไม่เพียงพอ และขาดแคลนบุคลากรที่จะติดตามหาผู้ที่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ 
   -นักวิทยาศาสตร์จีน เตือนเชื้อโควิด 19 ไม่หายไปจากโลกและจะไปอีกนาน เพราะมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการโรคน าเชื้อแพร่กระจายไปยังที่ต่างๆ  
   -สหรัฐฯ พบผู้ติดเชื้อบนเรือพิฆาต USS Kidd 64 ราย จากลูกเรือทั้งหมดประมาณ 300 ราย ด้าน มหาวิทยาลัยรัฐวอชิงตัน คาดการณ์ใหม่ว่า ภายใน 
4 ส.ค. จะมีชาวอเมริกันเสียชีวิตเพราะโควิด 19 กว่า 74,000 ราย จากเดิมคาดว่า 67,000 ราย นอกจากนี้ มีแพทย์หญิงชาวอเมริกันฆ่าตัวตายที่
บ้านพักในรัฐเวอร์จิเนีย หลังจิตใจได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักจากการท าหน้าที่ต่อสู้กับโควิด 19 ต้องเห็นคนปุวย-เสียชีวิตมากขึ้นทุกวัน  
   -ญี่ปุ่น เตรียมจัดส่งยา Avigan ให้กับ 38 ประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพ่ือใช้ทดลองรักษาผู้ปุวยโควิด 19 ด้านรัฐบาลญี่ปุุนขอให้ประชาชนอยู่กับบ้าน
เพื่อลดการระบาด แต่ผลส ารวจพบว่าชาวญี่ปุุนส่วนใหญ่ทนกักตัวเองได้ไม่เกิน 2 สัปดาห ์
   -ฮ่องกง จะให้ข้าราชการพลเรือน ค่อยๆ กลับเข้าท างานตั้งแต่ 4 พ.ค. หลังจากไม่มีผู้ติดเชื้อสองวันติดต่อกัน จะมีการเปิดสนามกีฬากลางแจ้ง 
ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ แต่ห้ามไม่ให้จับกลุ่มกันเกิน 4 คน 
   -อินโดนีเซีย มีมากกว่า 2,200 รายที่เสียชีวิตเพราะอาการปุวยเฉียบพลันของโรคโควิด 19 ซึ่งไม่ได้ถูกบันทึกไว้ ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็น
ทางการของประเทศมีไม่ถึง 1,000 ราย รอยเตอร์รายงานว่า อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่อัตราการตรวจเชื้อต่ ามากที่สุดในโลก  
   -บราซิล ยอดผู้เสียชีวิต 5,107 คน มากกว่าจีนที่พบการระบาดเป็นแห่งแรกของโลกและมีผู้เสียชีวิต 4,643 คน 
   -จีน  ห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์  ปฏิ เสธทฤษฎีสมคบคิดที่ ว่ า โรคโควิด 19 เกิดในห้องปฏิบัติการทดลอง  
พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับโรคนี้ ล่าสุดรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22 คน ในจ านวนนี้เป็นผู้ที่เดินทางมาจาก
ต่างประเทศ 21 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ผู้ติดเชื้อสะสม 82,000 คน เสียชีวิตกว่า 4,600 คน 
   -เวียดนาม ผู้ติดเชื้อที่รักษาหายกลับมาติดเชื้ออีกครั้ง เตรียมผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ แต่ยังเรียกร้องให้รักษากฎการเว้นระยะห่างทางสังคม 
    -ฝรั่งเศส เตรียมผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ วันที่ 11 พ.ค.นี้ 
   -เปรู นักโทษถูกยิงเสียชีวิต 9 ราย หลังก่อเหตุจลาจล สาเหตุเกิดจากสภาพความเป็นอยู่ที่แออัดท าให้มีผู้ติดไวรัสในเรือนจ าเป็นจ านวนมาก 
   -สเปน จะอนุญาตให้ร้านค้าและร้านอาหารทยอยกลับมาเปิดธุรกิจได้อีกครั้งเป็นระยะ ๆ เริ่ม 4 พ.ค. ไปจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. แต่การเดินทางระหว่าง 
50 จังหวัด ในประเทศจะยังคงถูกจ ากัด 
   -ฝรั่งเศส เริ่มผ่อนคลายมาตรการ ทยอยเปิดโรงเรียน 11 พ.ค. เป็นต้นไป โดยจ ากัดนักเรียนห้องละไม่เกิน 15 คน และยังอนุญาตให้กลับมาเปิดธุรกิจ
ได้อีกครั้ง แต่ห้างร้านขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มากกว่า 40,000 ตารางเมตร รวมถึงคาเฟุและร้านอาหารยังปิด และย้ าให้ประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคม 
   -รัสเซีย แถลงยืนยันรัฐบาลยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ส่วนด้านสาธารณสุขยังไม่ผ่านพ้นจุดวิกฤติ ผู้ติดเชื้อสะสม 93,558 ราย สูงเป็นอันดับ 8 
ของโลก ผู้เสียชีวิต 867 ราย 
   -บราซิล ยอดผู้เสียชีวิต 5,107 คน มากกว่าจีน และมีผู้ปุวยเพิ่มขึ้นเป็น 71,886 คน ด้านผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจ านวนผู้ปุวยและเสียชีวิตในบราซิลอาจสูง
กว่าตัวเลขทางการ 12-15 เท่า เพราะขาดแคลนชุดตรวจ    -สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 3,138,413 คน เสียชีวิต 217,985 คน สหรัฐฯ ผู้ติดเชื้อ 
1,035,765 คน (เสียชีวิต 59,266 คน) สเปน ผู้ติดเชื้อ 232,128 คน (เสียชีวิต 23,822 คน) อิตาลี ผู้ติดเชื้อ 201,505 คน (เสียชีวิต 27,359 คน) 
ฝรั่งเศส ผู้ติดเชื้อ 165,911 คน (เสียชีวิต 23,660 คน) อังกฤษ ผู้ติดเชื้อ 161,645 คน (เสียชีวิต 5,575 คน) ขณะที่ในอาเซียน สิงคโปร์พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 
690 ราย รวม 15,641 ราย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวในหอพัก ผู้เสียชีวิต 14 ราย อินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 260 ราย รวม 9,711 ราย เสียชีวิต
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เพิ่ม 11 ราย รวม 784 ราย ฟิลิปปินส์ พบติดเชื้อเพิ่ม 254 ราย รวม 8,212 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 28 ราย รวม 558 ราย มาเลเซีย  
พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 94 ราย รวม 5,945 ราย ผู้เสียชีวิต 100 ราย ขณะที่นักกฎหมายและกลุ่มสิทธิมนุษยชนแสดงความวิตกกังวล 
ที่รัฐบาลใช้บทลงโทษผู้ฝุาฝืนมาตรการล็อกดาวน์รุนแรงเกินไป เพราะมีโทษจ าคุกถึง 6 เดือน โดยตั้งแต่ 8 มี.ค. มีผู้ฝุาฝืนถูกจับแล้วกว่า 21,000 คน 
บทความ 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ห้องร้องทุกข์ 
   -ชาวบ้านแจ้งข้อมูล ที่ตลาดบางใหญ่ จ.นนทบุรี มีแรงงานต่างด้าวท างานขนผัก ขนของ ไม่สวมหน้ากากอนามั ย สูบบุหรี่ในตลาด ให้สสอ. และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยตรวจสอบด้วย  
สื่อที่น าเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์กาแฟด า 
   -กล่าวว่า บทเรียนจากการระบาดใหญ่ของไข้หวัดสเปนเมื่อปี 1981 น ามาใช้กับโรคโควิด 19 คือ 1.การระบาดอาจมีระลอกที่ 2,3,4 ตามมา ซึ่งขณะนี้
จีนเผชิญกับระลอกสอง จากคนจีนที่กลับมาจากต่างประเทศ เช่นเดียวกับสิงคโปร์ที่พบการระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในหอพัก 2.ผู้เชี่ยวชาญตอน
นั้นไม่รู้เป็นไวรัส รู้เพียงว่าโรคนี้ติดต่อจากคนสู่คนผ่านละอองฝอยทางการหายใจจึงไม่มีการตรวจหาคนติดเชื้อเหมือนในวันนี้ 3.การระบาดของหวัดทั้ง
สองประเภทเหมือนกันที่ไม่มีวัคซีนและไม่มียารักษา ที่น่ากลัวเหมือนกันคือหากไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ระบบสาธารณสุขจะเอาไม่อยู่ 4.ที่
เหมือนกันมาก ๆ คือมาตรการที่มีผลที่สุดในการยับยั้งการแพร่ของโรคคือ social distancing 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน  
  -บริษัท อสมท. ฯ ร่วมกับ China Media Group สื่อทางการของประเทศจีน และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากแพทยสภา และแพทยสมาคมแห่งประเทศ
ไทย จัดการประชุมทางไกลระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของจีนและไทยเป็นครั้งแรก เพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนใน 2 ประเทศ โดยในไทยถ่ายทอดผ่าน
รายการพิเศษ "ถอดบทเรียนแดนมังกร" มีประเด็นที่น่าสนใจคือ คณะแพทย์จีนยืนยันว่า จากการศึกษาของนักไวรัสวิทยาจีน พบไวรัสโควิด 19 ไม่มีการ
กลายพันธุ์ และแม้จะกลายพันธุ์ก็ยังไม่มีผลกระทบในการดูแลรักษา โดยขณะนี้ คณะวิจัยของจีน รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐและยุโรป ก าลังพัฒนา
วัคซีนอยู่ และเห็นว่าระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดในแถบเอเชียไม่รุนแรงเท่ากับยุโรป สันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะในแถบเอเชียมีอุณหภูมิสูง
กว่า และอีกปัจจัยหนึ่งคืออาจมีผลมาจากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ส่วนหัวใจส าคัญของการรักษาผู้ติดเชื้อ คือการให้ยาต้านไวรัสโดยเร็วที่สุด แม้
จะยังไม่มีผลการวิจัยยืนยันชัดเจนว่าจะสามารถยับยั้งการพัฒนาของโรคได้ โดยแพทย์จีนทดลองใช้ยาต้านไวรัสขนานเดียว ขณะที่ไทยใช้ยาสอง ขนาน
ร่วมกัน โดยทดลองใช้ยาที่มีอยู่ในประเทศหรือเป็นยาที่สามารถจัดหาได้โดยเร็ว ซึ่งแพทย์จีนแนะน าว่าควรท าการทดลองเปรียบเทียบเพื่อหาข้อสรุปของ
การใช้ยาในแนวทางนี้ และการใช้ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ แม้จะยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าสามารถยับยั้งการพัฒนาของโรคได้ แต่ควรใช้อย่างระมัดระวัง 
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ คมคิดฅนเขียน 
  -กล่าวว่า ตัวเลขที่ลดลงท าให้คนไทยดีใจกันทั่วประเทศ ตามที่ รมว.สธ. เคยปรารภไว้ว่า สธ.มีทีมงานที่ดีที่สุด ทีมแพทย์ได้รับความเชื่อถือทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ไม่แพ้ใครในโลก ไม่ใช่เฉพาะการเอาชนะไวรัสในครั้งนี้ แต่ในยุคที่นายอนุทินคุมนโยบายด้าน
สาธารณสุข ข้าราชการใน สธ.ท างานกันได้อย่างสบายใจ เพราะใช้ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวน า  
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ บันทึกหน้า 4 
   -กล่าวว่า มีผู้หายปุวย 2,665 ราย จากผู้ปุวยสะสม 2,947 ราย แต่มีผู้ที่หายปุวยไปบริจาคพลาสมาให้กับสภากาชาดไทย และ รพ.รัฐต่างๆ ไม่ ถึง 
10% ทั้งที่ผู้ปุวยไม่ต้องเสียเงินในการรักษาเอง แต่กลับไร้ส านึกในการตอบแทนจริงๆ 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยโพสต์ 
   -กล่าวว่า สถานการณ์วันนี้เป็นที่น่าพึงพอใจเป็นเพราะ 3 ปัจจัยหลักคือ 1.การจัดการที่เข้มงวดของภาครัฐที่รีบปิดเมือง  เว้นระยะ 2.การรักษาด้วย
มาตรฐานที่เข้มข้นของการแพทย์และสาธารณสุข 3.ความเข้มแข็งของภาคประชาชนที่อดทน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ขอให้ภาคประชาชนอย่าชะล่า
ใจ ต้องปูองกันต่อไปเพราะหลายประเทศสถานการณ์ยังรุนแรงอยู่ สุดท้าย "อยู่ห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากาก" จะเป็น new normal ของเราในยุคต่อไป 
สื่อที่น าเสนอ : สยามรัฐ สังคมสยามรัฐ 
   -กล่าวว่า สถานการณ์ในไทยเริ่มคลี่คลาย ท าให้มีเสียงเรียกร้องจากบางภาคส่วนให้ผ่อนคลายบางมาตรการ ซึ่งนายกฯ ได้ก าหนดแนวทางผ่อนปรน
โดยค านึงถึงผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ และด้านสาธารณสุขเป็นหลัก ต้องหาจุดสมดุลให้ดีระหว่างการประคับประคองเศรษฐกิจกับการปูองกันเชื้อโค
วิด 19 
สื่อที่น าเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ บทบรรณาธิการ 
   -กล่าวว่า แม้ตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อจะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ไม่ควรวางใจต่อสถานการณ์ เพราะในต่างประเทศรวมถึงรอบประเทศไทย ยังมีการแพร่ระบาด
มาก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ส าหรับในไทยที่ก าลังจะมีการผ่อนคลายมาตรการ ทุกภาคส่วนยังต้องช่วยกันคุมเข้มกฎระเบียบ ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการ
แพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ซ้ าสอง 
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สื่อที่น าเสนอ : มติชน คอลัมน์ บทน ามติชน 
   -กล่าวว่า ครม.มีมติต่ออายุการใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินไปอีก 1 เดือน และให้เคอร์ฟิวต่อไปอีก 1 เดือน  
เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายเพื่อให้ธุรกิจที่มีมาตรฐานทางสาธารณสุขสามารถเปิดขายสินค้าและบริการได้ โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มสี แต่ทุกอย่าง
ต้องอยู่ในเงื่อนไขทางสาธารณสุข เช่น คงการท างานที่บ้าน 50% ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย กิจกรรมต้องจัดการเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม 
การวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จ ากัดจ านวนคนให้เหมาะสมต่อกิจกรรมและสถานที่ รวมถึงต้องมีแอปฯ ติดตามตัวถ้าเป็นไปได้ นอกจากนี้ 
การเปิดให้บริการต้องค่อยเป็นค่อยไป แบ่งเป็น 4 เฟส เฟสละ 14 วัน ถ้าพบว่าพื้นที่ใดหรือองค์กรใดมีการติดเชื้อก็ต้องปิดการให้บริการ 
สารเคมีทางการเกษตร  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (TNN, Innews, ผจก., ไทยรัฐออนไลน์, มติชนออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์) 
    -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เปิดเผยกรณีคกก.วัตถุอันตรายจะประชุมพิจารณาเลื่อนการยกเลิกใช้สารพาราควอต และคลอร์ไพ
ริฟอส จากวันที่ 1 มิ.ย. เป็น 31 ธ.ค. ว่า สธ.โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. ที่เป็นกรรมการในส่วนของ 
สธ. แสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่สนับสนุนให้เลื่อน 
    ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก BIOTHAI โพสต์ภาพพร้อมข้อความ ระบุว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม รับลูกข้อเสนอ บริษัทสารพิษ อ้างเหตุเกิด
โรคไวรัสระบาดทั่วโลกให้เลื่อนการแบนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสต่อไปอีก 6 เดือน หรือจนกว่าโรคระบาดจะยุติ ซึ่งเหตุผลไม่มีน้ าหนัก และขอให้
จับตา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน และปลัด ก.เกษตรฯ อีกครั้ง ว่าจะเลื่อนหรือล้มการแบนได้อีกครั้งหรือไม่  
ศาลพิพากษาคดีเภสัชกรขายยาลดความอ้วน 
ที่น าเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, คมชัดลึก, 77ข่าวเด่น, ผจก.ออนไลน์, ข่าวสด, แนวหน้า, บ้านเมือง) 
   -สืบเนื่องจากคดีที่หญิงสาวรายหนึ่งสั่งซื้อยาลดความอ้วนมากินจนเสียชีวิต ต ารวจสืบสวนและจับกุม น.ส.จิณณะ นิชคุณมั่น อดีตเภสัชกร และพวก
รวม 4 คน โดยพนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ ยื่นฟูองทั้งหมดในความผิดต่อพ.ร.บ.โรงงาน , พ.ร.บ.ยา, พ.ร.บ.อาหาร และพ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท ศาลพิพากษาจ าคุกคนละ 34 ปี 33 เดือน และปรับคนละ 2,550,000 บาท ยกฟูองฐานร่วมกันตั้งโรงงานจ าพวกที่ 3 และฐานร่วมกัน
ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 3 แต่ให้ริบไซบูทรามีน ไดอาซีแพม Blister, Blister Packing ของกลาง และให้ริบยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ และ
เครื่องจักรของกลางให้แก่สธ. 
WHO รับรองมาตรฐานยาเอฟฟาไวเร็นซ์ ของ อภ. รอบ 2 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, thaipbs, ประชาชาติธุรกิจ, ผจก.ออนไลน์, New18, มติชนออนไลน์ 
  -องค์การเภสัชกรรม เผย องค์การอนามัยโลก กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับรองมาตรฐานสากล WHO Prequalification Program 
(WHO PQ) ให้กับยาต้านไวรัสเอชไอวี/เอดส์ Efavirenz Tablets 600 mg ขององค์การเภสัชกรรม และแสดงรายการยาใน WHO Prequalified List 
บนเว็บไซต์ของ WHO นับเป็นรายการแรกของประเทศไทย และเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ได้รับรองมาตรฐานสากลดังกล่าว เป็นการยืนยันว่า
องค์การเภสัชกรรมมีการพัฒนาและรักษามาตรฐานคุณภาพอย่างสม่ าเสมอเป็นอย่างดี โดยยา Efavirenz Tablets 600 mg  ได้รับการรับรอง WHO-
PQ ครั้งแรกเมื่อปลายปี 2561 และครั้งนี้เป็นการรับรองครั้งที่ 2 ระยะเวลาการรับรองครั้งละ 3 ปี ส่งผลให้การขึ้นทะเบียนต ารับยา Efavirenz ใน
ประเทศอื่น ๆ รวดเร็วขึ้น และสามารถส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศได้ 
รพ.วังม่วงร้องทุกข์ 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ห้องร้องทุกข์ 
   -ผู้ปฏิบัติงานที่รพ.วังม่วง จ.สระบุรี แจ้งว่า ตั้งแต่มีเคอร์ฟิว บริเวณด้านหน้า รพ. มีกลุ่มวัยรุ่นมาขี่จักรยานยนต์เสียงดังเหมือนเดิม ไม่มีต ารวจมาตั้ง
ด่าน ทุกครั้งที่มีเหตุวุ่นวายใน รพ. โทรแจ้งต ารวจไม่เคยมาระวังเหตุ ต้องไปตามที่โรงพักซ่ึงห่างจาก รพ. แค่ 500 เมตร 
 
 

 
 
 


