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สกัดน้ำ เขื่อนป่าสักทะลัก เจ้าพระยาท่วมกรุง

Source - เดลินิวส์

Wednesday, October 06, 2021, 04:04

          ผัน ไปออกอ่าว ไทยผวาทะ เลหนุนสง เติมวิกฤติอุทกภัย

ผวาน้ำทะ เลหนุนสูง ลดระบาย เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พยุงลุ่ม เจ้า พระยาป้องทะลัก เข้า ลุ่มน้ำตอนล่างมุ่งสู่กรุง สั่งจับตาน้ำ 

ไหลหลากผ่านบาง ไทร มวลน้ำก้อนยักษ์ เพิ่มสูงขึ้นต่อ เนื่อง ขณะที่หลวงพ่อ เมืองอ่างทองมา แปลก  เขียนยันต์กันน้ำ บอก 

แค่อยาก ให้กำลัง ใจชาวบ้าน  แพทย์ลพบุรีห่วง โรค แฝงมากับน้ำ ปภ. เผย 18 จังหวัดยังอ่วมอรทัย

สอง แควน้ำล้นทุ่งบางระกำ

มวลน้ำปริมาณมหาศาลยังคงสร้างความ เดือดร้อน  โดย เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปริมาณน้ำ ใน แม่น้ำยม 

อ.บางระกำ จ.พิษณุ โลก  เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวด เร็ว ขณะนี้อยู่ที่ระดับ 8.69 ม. หรือสูงกว่าตลิ่ง 2.29 ม. ส่งผล ให้มีน้ำ ไหล 

เข้าพื้นที่รับน้ำบางระกำ โม เดลมากถึง 421.96 ล้าน ลบ.ม. หรือคิด เป็น 105  เปอร์ เซ็นต์ แล้ว  เนื้อที่ 209,203  ไร่ 

จากพื้นที่ทั้งหมด 265,000  ไร่ นายชำนาญ ชู เที่ยง ผอ. โครงการชลประทานจังหวัดพิษณุ โลก กล่าวว่า สถานการณ์น้ำ 

ในทุ่งบางระกำน่า เป็นห่วงมาก  เนื่องจากยังมีมวลน้ำมาจาก อ.กง ไกรลาส จ.สุ โขทัย  ไหลลงมาอีกอย่างต่อ เนื่อง ทำ ให้ 

เกิดสภาวะน้ำล้นทุ่งกัก เก็บ จึงขอ แจ้ง เตือน ให้ประชาชน ในพื้นที่ เสี่ยง  เช่น บ้านคลองปากลาย หมู่ 15 ต.บางระกำ 

รีบขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงทันที

ด้าน พล.อ.อนุมาศ พินิจชอบ ผู้บังคับหน่วยพัฒนา เคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

นำกำลังพลชุดบรร เทาสาธารณภัย 10 นาย ออกมอบถุงยังชีพ 100 ชุด  ให้ แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่บ้านชุม แสงสงคราม 

อ.บางระกำ จ.พิษณุ โลก   เพื่อช่วย เหลือ และบรร เทาความ เดือดร้อน เบื้องต้น  เช่น เดียวกับมูลนิธิมิตรภาพมงคลธรรมพิษณุ โลก 

ร่วมผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนำน้ำดื่ม แจกจ่าย ให้กับประชาชนผู้ประสบภัย ในชุมชนบ้าน เหนือ  และชุมชนบ้านวังกุ่ม (ริม แม่น้ำยม) 

หมู่ 7  และหมู่ 15 อ.บางระกำ

มา แปลกติดยันต์กันน้ำท่วม

ที่วัดสนามชัย ต.ตลาดหลวง อ. เมือง จ.อ่างทอง พระมหากิจจา กิจจ เสวี ผู้ช่วย  เจ้าอาวาสวัดสนามชัย กล่าวถึงการ เขียน 

ยันต์กันน้ำท่วมบริ เวณพนังกั้นริม แม่น้ำ เจ้าพระยา ว่า จุดดังกล่าวพระมหาสมหวัง ญาณสมปัน โน  เจ้าอาวาส  เคย เขียน 

เส้นระดับน้ำ ไว้ เพื่อ เป็นจุดสัง เกต ให้มีการ เฝ้าระวัง  และด้วยความที่อยาก ให้กำลัง ใจชาวบ้านที่มาช่วยกันกรอกทราย ใส่กระสอบ 

ไว้ ใช้วางกั้น จึงตัดสิน ใจ เดินลุยลง ไป เขียน เพิ่ม เป็นรูปยันต์อักขระ และอักษรคำว่า "รอดปลอดภัย" ตามที่ปรากฏ เป็นข่าว

หวั่น โรค แฝงส่ง แพทย์ดู แล

ด้าน นพ.ชนบท บัวหลวง รองนาย แพทย์สาธารณสุข จังหวัดลพบุรี กล่าวว่า น้ำที่ท่วมขัง ใน อ.ชัยบาดาล อ.บ้านหมี่  และ 

อ.ลำสนธิ  เริ่มลดลง แล้ว  แต่ ในฐานะ แพทย์รู้สึก เป็นห่วง เรื่อง โรคภัยที่ แฝงมากับปัญหาน้ำท่วม อาทิ ตา แดง น้ำกัด เท้า หรือ 

โรคที่มากับสิ่งปฏิกูล จึงจัดทีม แพทย์ลงพื้นที่ดู แล และ ให้การรักษาตามศูนย์อพยพ  และสนับสนุนสิ่งที่ขาด แคลน  เช่น ยารักษา 

โรค  โดย เฉพาะยารักษา โรคน้ำกัด เท้า  และยารักษา เชื้อรา ขณะที่ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย ในพื้นที่ เร่งนำ เครื่องอุป โภค-บริ โภคมา 

แจกจ่ายชาวบ้านที่ เดือดร้อน ในพื้นที่ อ.บ้านหมี่  เพื่อบรร เทาทุกข์

กรมศิลป์ระดมตั้งบัง เกอร์

ที่วัด ไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา น.ส.สุกัญญา  เบา เนิด ผอ.สำนักศิลปากรที่ 3  พระนครศรีอยุธยา  

ได้รับมอบกระสอบบรรจุทรายจากอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา  และป้องกัน และบรร เทาสาธารณภัย  เพื่อ เสริม 

แนวป้องกันพื้นที่ โบราณสถานต่างๆ  ในพื้นที่รับผิดชอบ หลังจากระดับน้ำ ใน แม่น้ำ เจ้าพระยา และ แม่น้ำป่าสัก 



เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อ เนื่อง อาทิ  โบราณสถานป้อม เพชร หมู่บ้าน  โปรตุ เกส ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์  โดย เฉพาะวัด 

ไชยวัฒนารามซึ่ง เป็นจุดต่ำสุด จึงจำ เป็นต้องต่อบัง เกอร์ขึ้นอีก 50 ซม. ยาวตลอด 150 ม. รวมความสูง 2 ม.

สทนช.ติด เบรก เขื่อนป่าสัก

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ (สทนช.)  ในฐานะรองผู้อำนวยการ กองอำนวยการน้ำ  

แห่งชาติ (กอนช.) กล่าวถึงสถานการณ์น้ำ ใน พื้นที่ภาค เหนือ และตะวันออก เฉียง เหนือ (อีสาน) ว่า  เริ่มลดลง แล้ว จึง 

ได้มีการลดการระบายน้ำ ในพื้นที่ตอนล่าง  เพื่อลดผลกระทบที่จะ เกิดกับประชาชน ขณะที่สถานการณ์น้ำ ในลุ่มน้ำ เจ้าพระยา  

และลุ่มน้ำป่าสักยังน่า เป็นห่วง  โดยขณะนี้มีปริมาณน้ำผ่าน เขื่อน เจ้าพระยาอัตรา 2,775-2,800 ลบ.ม.ต่อวินาที ส่วน 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ไหลผ่าน เขื่อนพระรามหกสูงสุด ในอัตรา 762 ลบ.ม.ต่อวินาที ปริมาณน้ำจะ  ไหลหลากรวมกันผ่าน อ.บาง 

ไทร จ.พระนครศรี อยุธยา  ใน เกณฑ์สูงสุด 3,050-3,150 ลบ.ม.ต่อวินาที  โดยจะ ไหลออกสู่อ่าว ไทย  ในช่วงวันที่ 8-10 ต.ค.นี้ 

จึงอาจจะมีการปรับลดการระบายน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จาก 1,133 ลบ.ม.ต่อวินาที  ให้ เหลือประมาณ 800 ลบ.ม.ต่อวินาที 

ซึ่งน่าจะบรร เทาความรุน แรงจากสภาวะน้ำทะ เลหนุนสูง ได้พอสมควร

 เตือน 4 จว. ใต้ เสี่ยงจมบาดาล

ที่ตึกสันติ ไมตรี ทำ เนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลา โหม  

เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  แบบ เต็มคณะ  โดยมีวาระสำคัญคือ เรื่องการติดตามพิจารณาการ แก้ปัญหา และ 

เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ในหลายจังหวัด พร้อมหารือ เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม หลังกรมป้องกัน และบรร เทาสาธารณภัย 

(ปภ.) ออกประกาศ แจ้ง เตือน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ. เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร  และ จ.ระนอง  เฝ้าระวังน้ำหลาก 

ดินถล่ม  และปริมาณน้ำ ในอ่าง เก็บน้ำมี แนว โน้มสูงขึ้นจนอาจจะล้น เส้นทางระบาย ในช่วงวันที่ 6-10 ต.ค.นี้

ปภ. เผย 18 จว.ยังอ่วม!

ส่วนกรมป้องกัน และบรร เทาสาธารณภัย (ปภ.)  ในฐานะกองอำนวย การป้องกัน และบรร เทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

รายงานว่าปัจจุบันยัง เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่า ไหลหลาก  ในพื้นที่ 32 จังหวัด ประกอบด้วย  เชียง ใหม่, ลำพูน, ลำปาง, ตาก, สุ 

โขทัย, พิษณุ โลก,  เพชรบูรณ์, พิจิตร, กำ แพง  เพชร,  เลย, ขอน แก่น, ชัยภูมิ, ย โสธร, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะ เกษ, 

อุบลราชธานี, ปราจีนบุรี, สระ แก้ว, จันทบุรี, นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท, ลพบุรี, สระบุรี, สุพรรณบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, 

พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี  และนครปฐม รวม 205 อำ เภอ 1,100 ตำบล 7,489 หมู่บ้าน 1  เขต เทศบาล ประชาชน 

ได้รับผลกระทบ 286,577 ครัว เรือน สถานการณ์คลี่คลาย แล้ว 14 จังหวัด  ได้ แก่  เชียง ใหม่, ลำพูน, ลำปาง, ตาก,บุรีรัมย์, 

นครปฐม, ย โสธร, สุรินทร์,  เลย, ศรีสะ เกษ, สระ แก้ว, จันทบุรี, ปราจีนบุรี, กำ แพง เพชร ผู้ เสียชีวิต  8 ราย 

ขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ ใน 18 จังหวัด รวม 80 อำ เภอ 447 ตำบล 2,385 หมู่บ้าน ประชาชน ได้รับผลกระทบ 

104,491 ครัว เรือน.

บรรยาย ใต้ภาพ

ซับน้ำตา...จนท.กูภัยหลายหน่วยงานนำสิ่งของอุป โภคบริ โภค ข้าวของ เครื่อง ใช้จำ เป็น  แจกจ่าย 

ให้กับประชาชนประสบปัญหาน้ำท่วมบ้าน เรือน ในพื้นที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  เพื่อบรร เทาความ เดือดร้อน และสร้างความดี ใจ 

ให้กับผู้ประสบภัย เป็นอย่างมาก

ที่มา:  นสพ. เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 6 ต.ค. 2564

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 6 ต.ค. 2564

Media Value:

ปีที่    -    



ฉบับที่    26291    

หน้า    1(บนขวา)    

คลิป    สี่สี    

Circulation    500,000    

Column Inch    101.37    

Ad Rate    2,100    

Ad Value    212,877    

PR Value    638,631    
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ปีที่: 25 ฉบับที่: 9094
วันที่: พุธ 6 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 16

หัวข้อข่าว: ย้ำครม.ลงพื้นที่ ช่วยปชช.น้ำท่วม รับมือพายุลูกใหม่

รหัสข่าว: C-211006008016(6 ต.ค. 64/03:36) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 68.86 Ad Value: 51,645 PRValue : 154,935 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9094
วันที่: พุธ 6 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 16

หัวข้อข่าว: ย้ำครม.ลงพื้นที่ ช่วยปชช.น้ำท่วม รับมือพายุลูกใหม่

รหัสข่าว: C-211006008016(6 ต.ค. 64/03:36) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 68.86 Ad Value: 51,645 PRValue : 154,935 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15914
วันที่: พุธ 6 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 6

หัวข้อข่าว: ป้อมสั่งเฝ้าระวัง24ชม. รับมือพายุ8-10ตค.นี้ 'สระบุรี'ท่วมสูงกว่า2ม. ปลายเดือน...

รหัสข่าว: C-211006020047(6 ต.ค. 64/04:43) หน้า: 1/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 144.36 Ad Value: 158,796 PRValue : 476,388 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15914
วันที่: พุธ 6 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 6

หัวข้อข่าว: ป้อมสั่งเฝ้าระวัง24ชม. รับมือพายุ8-10ตค.นี้ 'สระบุรี'ท่วมสูงกว่า2ม. ปลายเดือน...

รหัสข่าว: C-211006020047(6 ต.ค. 64/04:43) หน้า: 2/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 144.36 Ad Value: 158,796 PRValue : 476,388 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15914
วันที่: พุธ 6 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 6

หัวข้อข่าว: ป้อมสั่งเฝ้าระวัง24ชม. รับมือพายุ8-10ตค.นี้ 'สระบุรี'ท่วมสูงกว่า2ม. ปลายเดือน...

รหัสข่าว: C-211006020047(6 ต.ค. 64/04:43) หน้า: 3/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 144.36 Ad Value: 158,796 PRValue : 476,388 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9094
วันที่: พุธ 6 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

หัวข้อข่าว: กรมฝนหลวงเร่งปฏิบัติการเติมน้ำเขื่อนแม่กวง พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่เขต...

รหัสข่าว: C-211006008075(6 ต.ค. 64/03:38) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 28.55 Ad Value: 21,412.50 PRValue : 64,237.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26291
วันที่: พุธ 6 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(บน), 2

คอลัมน์: 1/4 Special Report: สัญญาณ'น้ำเหนือ'มาแรง!จับตาแผนบริหารจัดการน้ำ(1)

รหัสข่าว: C-211006004058(6 ต.ค. 64/03:39) หน้า: 1/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 135.58 Ad Value: 284,718 PRValue : 854,154 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26291
วันที่: พุธ 6 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(บน), 2

คอลัมน์: 1/4 Special Report: สัญญาณ'น้ำเหนือ'มาแรง!จับตาแผนบริหารจัดการน้ำ(1)

รหัสข่าว: C-211006004058(6 ต.ค. 64/03:39) หน้า: 2/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 135.58 Ad Value: 284,718 PRValue : 854,154 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26291
วันที่: พุธ 6 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(บน), 2

คอลัมน์: 1/4 Special Report: สัญญาณ'น้ำเหนือ'มาแรง!จับตาแผนบริหารจัดการน้ำ(1)

รหัสข่าว: C-211006004058(6 ต.ค. 64/03:39) หน้า: 3/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 135.58 Ad Value: 284,718 PRValue : 854,154 คลิป: สี่สี(x3)



ปลัดสธ.ลุยจว. ใต้ คุม โควิด ขีด เส้น2 เดือนจบ

Source - มติชน

Wednesday, October 06, 2021, 04:40

           เร่งส่งวัคซีน-ฟาวิฯ- เพิ่ม เตียง ศูนย์บางซื่อ เปิดจองฉีด เข็ม3 ปูพรม ไฟ เซอร์นร.ทั่วประ เทศ ติด เชื้อ ไม่ถึงหมื่นดับต่ำร้อย

ศูนย์ฯบางซื่อ เปิดลงทะ เบียนฉีด เข็ม 1  และ เข็ม 3  เริ่ม 7 ต.ค. 'ชัยนาท'นัก เรียน 9 คน มีอาการข้าง เคียงหลังฉีด ไฟ เซอร์ส่ง 

เข้า รพ. อาการปลอดภัย แล้ว ยอดป่วย  โควิด ไทยต่ำกว่าหมื่น 2 วันติด ผู้ เสียชีวิตน้อยกว่า 100 ราย 4 วัน ต่อ เนื่อง 5 จังหวัด 

ใต้ป่วยพุ่งติดท็อป เท็น สธ.ระดมทีมลงช่วยสกัด แพร่ระบาด

ยอดดับต่ำกว่า100ราย4วันติด

 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ศูนย์ข้อมูล โควิด-19 รายงานว่า มีผู้ติด เชื้อราย ใหม่ เพิ่มขึ้น 9,869 ราย จำ แนก เป็นจากระบบ เฝ้าระวัง 

8,715 ราย จากการค้นหา เชิงรุก 864 ราย ผู้ป่วยภาย ใน เรือนจำ/ที่ต้องขัง 273 ราย จากต่างประ เทศ 17 ราย 

มีผู้ป่วยหายป่วยกลับบ้าน 11,152 ราย  และ เสียชีวิต เพิ่ม 92 ราย ทั้งนี้ มีผู้ป่วยราย ใหม่ต่ำกว่า 1 หมื่นคนติดต่อ เป็นวันที่ 2  

และ เสียชีวิตต่ำกว่า 100 รายต่อ เนื่องกัน เป็นวันที่ 4  โดย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม  เสียชีวิต 87 คน วันที่ 3 ตุลาคม  เสียชีวิต 77 คน 

และวันที่ 4 ตุลาคม  เสียชีวิต 97 คน

สำหรับผู้ป่วยรักษาตัวมี 108,373 ราย  แบ่ง เป็นรักษาตัวอยู่ ใน โรงพยาบาล (รพ.) 36,649 ราย รพ.สนาม และอื่นๆ 

71,724 ราย อาการหนัก 3,013 ราย  และต้อง ใส่ เครื่องช่วยหาย ใจ 701 ราย

5จว. ใต้ป่วย โควิดพุ่งติดท็อป10

ขณะที่ 10 จังหวัดที่มีผู้ติด เชื้อสูงสุด 1.กทม. 1,224 ราย 2.สมุทรปราการ 577 ราย 3.ชลบุรี 555 ราย 4.ปัตตานี 530 

ราย 5.สงขลา 468 ราย 6.นราธิวาส 461 ราย 7.นครศรีธรรมราช 457 ราย 8.ยะลา 431 ราย 9.สมุทรสาคร 357 ราย  และ 

10.ระยอง 318 ราย ภาพรวมพื้นที่ 67 จังหวัด มีผู้ป่วย ใหม่ 5,224 ราย คิด เป็น 54% กทม. และปริมณฑลอยู่ที่ 2,465 ราย 

คิด เป็น 26% ขณะที่จังหวัดชาย แดน ใต้ 1,890 ราย คิด เป็น 20%

สำหรับผู้รับวัคซีนสะสมตั้ง แต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์-4 ตุลาคม มีผู้รับวัคซีนจำนวน 55,921,443  โดส  แบ่ง เป็น เข็ม 1 

จำนวน 33.24 ล้านราย คิด เป็น 46.1%  เข็ม 2 อยู่ที่ 21.16 ล้านราย คิด เป็น 29.4% ทั้งนี้ จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เกิน 50% 

ของจำนวนประชากรมี 12 จังหวัด  ได้ แก่ กทม. ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ฉะ เชิง เทรา 

ชลบุรี นครนายก พังงา ภู เก็ต ระนอง

สธ. ใช้' โม เดลกทม.'ช่วยจว. ใต้

นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุม โรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การระบาดของ โควิด 

ในภาพรวมของประ เทศดีขึ้นมาก ตัว เลขราย ใหม่ต่ำกว่าหมื่นราย ผู้ เสียชีวิตต่ำกว่าร้อยรายมาหลายวัน  โดย เฉพาะกรุง เทพฯ 

ติด เชื้อต่ำกว่า 2,000 ราย อยู่ที่หลักพันต้นๆ ดังนั้น จะนำบท เรียนของกรุง เทพฯ ไป ใช้กับภาค ใต้ที่มีผู้ติด เชื้อสูง  และส่วน 

ใหญ่จะ เป็นการติด เชื้อ ในชุมชน เป็นหย่อมๆ คล้ายกับกรุง เทพฯ"การควบคุม โรคจะอาศัยทีมงานที่คุ้น เคยกับพื้นที่  โดย นพ. 

เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. สั่งการ ให้ นพ.สุ เทพ  เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ สธ.  ไปประจำที่ภาค ใต้  

เพื่อรวบรวมบูรณาการประสานข้อมูล จะนำทีม เคลื่อนที่ เร็ว CCRT  เร่งฉีดวัคซีน ในชุมชน ครอบคลุมกลุ่ม เป้าหมาย 608  

เร่งมาตรการบับ เบิล  แอนด์ ซีล  เคร่งครัดมาตรการสังคม อาจต้องงดกิจกรรมบางอย่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องประ เมินอีกครั้ง 

รวมถึงบูรณาการมาตรการ แยกกักที่บ้าน ศูนย์ แยกกักชุมชน  และการตรวจ เอที เค ต้อง ใช้ โม เดลของกรุง เทพฯ ที่ทำ แล้ว ได้ผล 

ไป ใช้กับภาค ใต้  โดยจะส่งทีมงานลง ไป เร่งรัด ในการควบคุม โรค" นพ. โอภาสกล่าว

ปลัดสธ.นำทีมสกัด โควิด4จว. ใต้



วัน เดียวกัน นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อม นพ.สุ เทพ  เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ สธ.  

และคณะลงพื้นที่ จ.ยะลา  และ จ.ปัตตานี ติดตามสถานการณ์ แพร่ระบาดของ โควิดที่พบผู้ติด เชื้อ เพิ่มสูงขึ้นต่อ เนื่อง 

พร้อมวางมาตรการควบคุม โรค

นพ. เกียรติภูมิกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา โหม ห่วง ใยสถานการณ์ โควิด 

ใน 4 จังหวัดชาย แดนภาค ใต้  ได้ แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  และสงขลา  โดยมีผู้ติด เชื้อ เพิ่มขึ้น 1,900-2,000 รายต่อวัน 

สวนทางกับสถานการณ์ของประ เทศที่ผู้ติด เชื้อ เริ่มลดลง สา เหตุหลักมาจากการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ส่วน ใหญ่ติด เชื้อ ในบ้าน 

และชุมชน  ไม่พบการระบาด เป็นคลัส เตอร์ ใหญ่ จึง เน้นย้ำ ให้ เตรียมมาตรการควบคุม โรคที่ชัด เจน ทั้งมาตรการส่วนบุคคล  

ให้ประชาชนป้องกันตน เอง ขั้นสูงสุด

ตั้ง เป้าหยุดระบาด ใน1-2 เดือน

นพ. เกียรติภูมิกล่าวว่า รวมทั้งมาตรการสังคม  โดย ใช้กล ไกคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด  ให้ลดการรวมกลุ่ม, ตั้ง โควิด 

ฟรี  เซตติ้ง  แอ เรีย, ประชาชนกลุ่ม เสี่ยงต้อง เข้าถึงการตรวจด้วยชุดตรวจ เอที เค  เพื่อจะ ได้ทราบผล เร็ว  

แยกผู้ป่วยออกจากชุมชน ได้ เร็ว  และ ให้ รพ. เตรียม เตียงสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางถึงอาการหนักทั้ง ICU  โควิด, 

หอผู้ป่วย โควิด, ห้องความดันลบ, จัดหา เครื่องผลิตออกซิ เจน เพิ่มขึ้น  และ ให้ เตรียม รพ.สนาม ไว้รองรับผู้ป่วยที่ ไม่มีอาการ  

และอาการน้อย  เตรียมระบบ HI/CI  ไว้รองรับหากมีผู้ป่วยมากขึ้น รวมถึง เร่งฉีดวัคซีนกลุ่ม เสี่ยง ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น"สธ.จัดส่งยา 

 และ เวชภัณฑ์ ไปยัง เขตสุขภาพที่ 12  ได้ แก่ ยาฟาวิพิรา เวียร์ 1 ล้าน เม็ด, ชุดตรวจ เอที เค 20,000 ชุด, Oxygen concentrator 

100  เครื่อง, วัคซีน แอสตร้าฯ 25,000  โดส  และวัคซีน ไฟ เซอร์ 100,000  โดส  เพื่อรองรับการป้องกันควบคุม โรค  และ 

เตรียมการรักษา ในพื้นที่" นพ. เกียรติภูมิกล่าว

ด้าน นพ.สุ เทพกล่าวว่า ตั้ง เป้าหมายควบคุมสถานการณ์ ใน เขตสุขภาพที่ 12  ให้ ได้ภาย ใน 1- 2  เดือน  โดยลดจำนวนผู้ติด 

เชื้อร้อยละ 10 ต่อสัปดาห์

ครม. เคาะซื้อ แอสตร้าฯฮังการี

ที่ทำ เนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ  

ให้กรมควบคุม โรค  เป็นผู้ลงนาม ในร่าง Bilateral Agreement ระหว่างฮังการีกับ ไทย  และร่าง Tripartite Agreement 

ระหว่างฮังการี  ไทย  และ  แอสตร้าฯ จัดซื้อวัคซีน แอสตร้า เซน เนก้า 4  แสน โดส  เป็น ไปตาม แผนจัดหาวัคซีน ให้ครบ 126.2 ล้าน 

โดส มั่น ใจว่าปีนี้จะฉีดวัคซีน ให้ ได้ร้อยละ 70 ของประชากรกลุ่ม เป้าหมายภาย ใน เดือน ธันวาคม

นายธนกรกล่าวว่า นอกจากนี้ ครม. เห็นชอบรับการสนับสนุนวัคซีนจาก ไอซ์ แลนด์  และ เยอรมนี  โดย ไอซ์ 

แลนด์บริจาควัคซีน ไฟ เซอร์ 100,000  โดส ให้กับ ไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะ เป็นผู้ลงนาม ในร่าง Donation 

AgreementDelivered Doses ระหว่าง ไอซ์ แลนด์กับ ไทย พร้อมกันนี้  เยอรมนีบริจาควัคซีน แอสตร้าฯ 346,100  โดส ให้กับ 

ไทย  โดย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นผู้ลงนาม ในร่าง Bilateral Agreement ระหว่าง เยอรมนีกับ ไทย  และร่าง 

Tripartite Agreement ระหว่าง เยอรมนี  ไทย  และบริษัท แอสตร้าฯ คาดว่า ไอซ์ แลนด์  และ เยอรมนีจะส่งมอบวัคซีน ได้ภาย ใน 

เดือนตุลาคมนี้

ศูนย์บางซื่อ เปิด2กลุ่มจองฉีด

พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบัน โรคผิวหนัง  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ กล่าวว่า 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อยังคง เดินหน้าอย่างต่อ เนื่อง ทั้งกลุ่มที่ยัง ไม่ เคยรับ เข็ม 1  และฉีดวัคซีน แอสตร้าฯ  

เข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิ โน แวคครบ แล้วทั้ง 2  เข็ม เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน  โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ  

และค่ายมือถือทั้ง 4 ค่าย เตรียม เปิด ให้ประชาชน 2 กลุ่มลงทะ เบียน ดังนี้ 1.กลุ่มผู้มีอายุ 18 ปีขึ้น ไป ที่ยัง ไม่ เคย ได้รับวัคซีน 

สามารถลงทะ เบียนสูตร ไขว้ คือรับวัคซีน เข็ม 1 ชนิดซิ โน แวค  และ เข็ม 2 ชนิด แอสตร้าฯ 2.กลุ่มที่ เคยรับวัคซีนซิ โน แวค  เข็ม 1  



และ เข็ม 2 ครบก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม จากทุกศูนย์ฉีดจะ ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3  เพื่อกระตุ้นหรือบูส เตอร์ โดส  เป็นวัคซีนชนิด  

แอสตร้าฯ

"ทั้ง 2 กลุ่ม เริ่มลงทะ เบียนผ่านช่องทางการลงทะ เบียนของ 4 ค่ายมือถือ คือ AIS, TRUE, DTAC  และ NT ตั้ง แต่วันที่ 7 

ตุลาคม 2564 ตั้ง แต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้น ไป  เพื่อ เข้ารับการฉีดวัคซีน ได้ตั้ง แต่วันที่ 9-31 ตุลาคม ช่วง เวลา 09.00-17.00 น.  

โดยช่องทางการจองของ แต่ละค่ายประกอบด้วย AIS : www.ais.th/vaccine, TRUE : ระบบ USSD กด *707# โทรออก  

เฉพาะ เลขหมายทรูมูฟ  เอช  เท่านั้น,  เว็บ ไซต์ vaccine.trueid.net  และ QR Code ที่สามารถส แกน ได้จากสื่อ ในทรูวิชั่นส์ 

และสื่อประชาสัมพันธ์ ในช่องทางต่างๆ ของทรู ทั้งนี้ ผู้สน ใจสอบถามข้อมูล เพิ่ม เติม ได้ที่  โทร 0-2700-9022 หรือ 

www.truecorp.co.th

ส่อกลับลำ ไม่ ใช้'พรก. โรคติดต่อ'

ที่ทำ เนียบรัฐบาล นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ให้สัมภาษณ์ถึงร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.)  แก้ ไข เพิ่ม เติม 

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะ เอา เป็น พ.ร.บ.หรือ ไม่  เพราะถ้า 

เสนอ เป็น พ.ร.บ.ก็รอ ให้สภา เปิด และ เสนอ เข้า เป็น พ.ร.บ. เข้าสองสภาพิจารณาร่วมกัน

 เมื่อถามว่า  ไม่ ได้รีบร้อนอะ ไร ใช่หรือ ไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ก็รีบ เหมือนกัน  แต่ขณะนี้ ไม่มีประชุมสภา มันสามารถ แก้ปัญหา 

ไป ได้ด้วย พ.ร.บ.  และอีกประการหนึ่งถ้าออก เป็น พ.ร.ก. เร็ว ไป ซึ่ง ในรัฐธรรมนูญระบุว่าการออก พ.ร.ก.หากอยู่ 

ในระหว่างปิดสมัยประชุม ให้ เรียกประชุมสมัยวิสามัญ ดังนั้น  ไม่ต้องรีบอะ ไร  ไม่ เห็นมีอะ ไร เดือดร้อน หรือ เร่งรีบสัก เรื่อง 

ประกาศฉุก เฉินก็ยาว ไปจนถึง เดือนพฤศจิกายนอยู่ แล้ว

ศธ.ชี้ฉีดน.ร. ไร้ผลข้าง เคียง

น.ส.ตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงการฉีดวัคซีน ให้กับนัก เรียน ว่า มอบหมาย 

ให้นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.สำรวจว่า แต่ละพื้นที่มีปัญหาอะ ไร หากพบปัญหาขอ ให้ เข้าช่วย เหลือ แก้ ไขทันที 

ส่วนภาพรวมขณะนี้  เป็น ไปด้วยความ เรียบร้อย ยัง ไม่มีรายงาน เด็กที่ ได้รับผล กระทบจากการฉีดวัคซีน

นายสุภัทรกล่าวว่า วันที่ 6 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการ สธ.  และ น.ส.ตรีนุชจะลงพื้นที่ 

โรง เรียนสุรศักดิ์มนตรี ตรวจ เยี่ยมการฉีดวัคซีนนัก เรียน มีนัก เรียนรับการฉีดวัคซีนกว่า 2 พันคน สำหรับยอดฉีดวัคซีนวัน แรก 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  ใน 13  เขตสุขภาพ 15 จังหวัดอยู่ที่กว่า 1 หมื่นราย สา เหตุที่ตัว เลขมี ไม่มาก  เพราะ เป็นวัน เริ่มต้น  

แต่จะปูพรม เร่งฉีดทั่วประ เทศ ในวันที่ 5-7 ตุลาคม ยก เว้น จ.นนทบุรี ที่จะฉีด วันที่ 15-17 ตุลาคม  โดย ใช้ เมืองทองธานี 

เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน คาดว่าจะฉีด ได้วันละ 3 หมื่นราย

นายสุภัทรกล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ปกครองยินยอม ให้ลูกฉีดวัคซีน เพิ่มขึ้น 3,757,218 ล้านคน จากนัก เรียน นักศึกษาทั้งหมด 

5,023,686 คน  โดย สธ.จัดส่งวัคซีน ให้จังหวัดต่างๆ  แล้ว กว่า 1.8 ล้าน โดส คิด เป็น 50% ของนัก เรียนที่ผู้ปกครองยินยอม ที่ 

เหลือจะทยอยส่ง อย่างช้า วันที่ 13 ตุลาคม วัคซีนล็อตที่ 2 จะต้องส่ง ไปยังจังหวัดต่างๆ

'ชัยนาท'9น.ร. เข้ารพ.หลังฉีด

จ.ชัยนาท ว่าที่ ร.ต.ณรงค์รัชช์  โชคธนาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ โรง เรียนราชประชานุ เคราะห์ 46 จ.ชัยนาท กล่าวว่า  โรง 

เรียนนำร่องฉีดวัคซีน ใน เด็ก โต  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา  และ เตรียมฉีดชุดที่ 2 อีก 157 คน รวมมีนัก เรียน 

เข้ารับการฉีดวัคซีน 347 คน จากนัก เรียนทั้งหมด 556 คน หลัง ได้รับวัคซีน มีนัก เรียนมีอาการผลข้าง เคียง 9 คน  เป็นชาย 1 

คน  และ หญิง 8 คน มีตั้ง แต่อาการ เล็กน้อย เช่น เวียนหัว คลื่น ไส้ ปวดบวมบริ เวณที่ฉีด  ใจสั่น หนักสุด คือ  แขนขาอ่อน แรง 

บางรายชาทั้งตัว

"จึงส่งตัวนัก เรียนทั้ง 9 คน ไป รพ.ชัยนาท น เรนทร ซึ่ง แพทย์สัง เกตอาการระยะหนึ่ง จึง ให้กลับ เข้าที่พักที่อยู่ภาย ใน โรง 

เรียน  เพราะทั้ง 9 คนอาการดีขึ้น โดยลำดับ ซึ่งนัก เรียนที่มีอาการผลข้าง เคียง  แพทย์ระบุว่าส่วนหนึ่ง เกิดจากความ เครียด วิตก 



ทำ ให้ เกิดอาการมึน  เวียน  และชาตามที่ แต่ละรายปรากฏ  เมื่อ ให้พักผ่อน คลายความ เครียด แล้วพบว่าอาการ ไม่น่าวิตก 

ล่าสุดทั้ง 9 คนอาการหาย เป็นปกติดี แล้ว" ว่าที่ ร.ต.ณรงค์รัชช์กล่าว

สสจ.นครศรีฯคุม เข้ม ใช้ เอที เค

นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นาย แพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) นครศรีธรรมราช กล่าวว่า กรณีที่ จ.นครศรีธรรมราช 

ประกาศ ให้ทั้งจังหวัด ใช้ชุดตรวจ เอที เค ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.) กระจาย ให้ รพ. แต่ละ แห่ง เพื่อ 

แจกฟรี ให้ประชาชน  เฉพาะกลุ่มผู้สัมผัส เสี่ยงต่ำหรือประชาชนทั่ว ไป เท่านั้น  ไม่ ให้ ใช้กับผู้สัมผัส เสี่ยงสูง  

เนื่องจากตามมาตรฐานของ เอที เค แบ่ง เป็น 2 ชนิด คือสำหรับทางการ แพทย์ที่ต้อง ให้ แพทย์ ใช้ตรวจ  และสำหรับประชาชนทั่ว 

ไป ตรวจ เอง

นพ.จรัสพงศ์กล่าวว่า ตามหลักการ แล้วหาก เป็นกลุ่ม เสี่ยงสูง ต้อง ใช้วิธีการตรวจอาร์ที-พีซีอาร์  เพื่อผลที่ชัด เจน 

หรือหากจะตรวจด้วย เอที เค ก็ต้อง ใช้ แบบทางการ แพทย์  โดย แพทย์ เป็นผู้ เก็บตัวอย่าง ให้  แต่ เราพบ รพ.บาง 

แห่งที่ต้องการลดต้นทุน นำชุดตรวจ เอที เค แบบที่ประชาชนตรวจ เอง มาตรวจ ให้ผู้สัมผัส เสี่ยงสูง จึงต้องออกประกาศว่าหาก 

เป็นผู้สัมผัส เสี่ยงสูง ต้อง ใช้การตรวจ เอที เค แบบทางการ แพทย์  เท่านั้น"สั่งห้ามทุก โรงพยาบาล ใช้ชุดตรวจชนิดนี้ ในกลุ่ม เสี่ยงสูง 

หลังพบว่า เมื่อตรวจ เอที เคผลระบุ ไม่ติด เชื้อ  แต่ เมื่อตรวจสอบด้วยอาร์ทีพีซีอาร์พบว่าติด เชื้อ หรือ เมื่อตรวจด้วย เอที เคพบติด 

เชื้อ  แต่ เมื่อตรวจด้วยอาร์ที-พีซีอาร์  ไม่พบว่าติด เชื้อ จึง ไม่ เหมาะสมที่จะนำมาตรวจกลุ่ม เสี่ยงสูง ยกตัวอย่าง ที่ อ.ทุ่ง ใหญ่ 

นำชุด เอที เคชนิดนี้ตรวจชาวบ้าน 1,000 ราย พบระบุติด เชื้อ 187 ราย  แต่ เมื่อนำ เข้าระบบอาร์ที-พีซีอาร์ ยืนยันพบผลบวก แค่ 

92 ราย เท่านั้น ประมาณครึ่งต่อครึ่ง" นพ.จรัสพงษ์กล่าว

นพ.จรัสพงษ์กล่าวว่า  เอที เคชนิดนี้ ไม่ ได้ เป็นปัญหา  แต่มีปัญหาคือ เอา ไป ใช้ผิดวัตถุประสงค์  เอที เคที่ ได้จาก สปสช.นี้ 

ใช้กับผู้สัมผัส เสี่ยงต่ำ  ไม่ ใช้กับกลุ่ม เสี่ยงสูง  แต่มีการมักง่าย ใช้มั่วซั่ว ชุดตรวจที่ สปสช. 

แจกนั้นมีมาตรฐานสำหรับการตรวจของประชาชนทั่ว ไป ยังสามารถรับ แจกฟรี ได้ที่ รพ.  เหมือน เดิม

ศรีสะ เกษ เร่งสกัดคลัส เตอร์ตร.

นพ.ทนง วีระ แสงพงษ์ นาย แพทย์สาธารณสุขศรีสะ เกษ กล่าวว่า จากกรณีพบคลัส เตอร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรน้ำ เกลี้ยง 

จ.ศรีสะ เกษ 51 นาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน โรคว่าต้นตอมาอย่าง ไร  เบื้องต้นที่ตรวจพบ  เนื่องจากมีตำรวจป่วย 

ไปรักษาที่ รพ.  และตรวจพบว่าติด เชื้อ โควิด ดังนั้น จึงตรวจกลุ่มสัมผัส เสี่ยงสูงคือ เพื่อนร่วมงาน พบว่าติด เชื้อรวมทั้งหมด 51 

นาย จากตำรวจ ใน สภ. ทั้งหมด 60 นาย  เบื้องต้น ได้ เปิด รพ.สนาม  เพื่อดู แล เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติด เชื้อซึ่งส่วน ใหญ่ ไม่มีอาการ 

หรือมีอาการน้อย ส่วนอีก 9 นาย ถือ เป็นผู้สัมผัส เสี่ยงสูง ต้องกักตัว เพื่อดูอาการ และตรวจซ้ำ

"อยู่ระหว่างสอบสวน โรคว่าตำรวจ ไป ไหนมาบ้างนั้น ทำกิจกรรมอะ ไรที่สุ่ม เสี่ยงหรือ ไม่  เช่น  ไปจับผู้ร้าย  ไปออกชุมชนที่ 

ไหนบ้าง  และตรวจ ไปถึงครอบครัวตำรวจด้วย" นพ.ทนงกล่าว  และว่า นอกจากนี้ ยัง เน้นมาตรการการฉีดวัคซีน ให้ครอบคลุม 

ร้อยละ 70 ของประชากร ในพื้นที่ จะ เปิดจังหวัด ได้ แบบสบายๆ  ไม่ต้อง ไปปิดกั้นอะ ไรมาก"

ที่มา:  นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 6 ต.ค. 2564

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 6 ต.ค. 2564

Media Value:

ปีที่    44    

ฉบับที่    15914    

หน้า    1(กลาง)    

คลิป    ขาว-ดำ    



Circulation    950,000    

Column Inch    138.39    

Ad Rate    1,100    

Ad Value    152,229    

PR Value    456,687    



 

 
ฉบับประจำวันท่ี…6…..เดือน..ตุลาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชEา (..)บFาย หนEา จำนวน 2 แผFน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

กองเผยแพร,และประชาสัมพันธ7   ฝ9ายประชาสัมพันธ7 

(www.thansettakij.com)  
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