
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มาตรการของ สธ.  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
   -พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานห้องตรวจหาเช้ือ ในโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือ
แพทย์พระราชทาน ให้รพ.ราชบุรี เป็นรพ.แห่งที่ 8 จาก 20 แห่งทั่วประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ผจก., thebangkokinsight, mcot, ส านักข่าวไทย, bangkokbiznews) ทีวีช่อง 
3,5,9 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เยี่ยมให้ก าลังใจผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 และการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกใน
กลุ่มแรงงานต่างด้าวและกลุ่มเปราะบางในเรือนจ า รวมทั้งเยี่ยมชมการด าเนินงานศูนย์รังสีรักษา รพ.นครท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร มอบนโยบายให้อสม.
และอสต.ออกเคาะประตูบ้าน/หอพักคนงาน ให้ความรู้เรื่องการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากาก การล้างมือ และคัดกรองค้นหาผู้ติดเช้ือเชิงรุก ผลการ
ตรวจหาเชื้อด้วยน้ าลายจากแรงงานต่างด้าวและผู้ต้องขังในเรือนจ ารวม 3,446 ตัวอย่าง ไม่พบผู้ติดเชื้อ 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ, ส านักข่าวไทย 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เยี่ยมชมการจัดบริการทางการแพทย์รูปแบบวิถีใหม่ เขตสุขภาพที่ 5 ที่ รพ.สมุทรสาคร พร้อมรับ
มอบห้องตรวจปลอดเช้ือและคลินิกเคลื่อนที่ส าหรับตรวจผู้ป่วยในชุมชน จากผู้แทนกรรมการผู้จัดการบริษัท OEG กรรมการมูลนิธินักศึกษาเก่า
วิศวกรรม ม.เชียงใหม่ และประธานกลุ่มวิศวกรรมรวมใจต้านภัยโควิด-19   
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ, บางกอกโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, 
ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติ, ส านักข่าวไทย , innnews, thaipbs, acnews, js100, mcot, 
workpointnews, nation weekend, kapook) newtv, ทีวีทุกช่อง  
   -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงว่า สธ.บูรณาการการท างานร่วมกับศธ.อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการส าหรับการเปิดภาคเรียนใน
เดือน ก.ค. 2563 โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดท ามาตรการและคู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษา ป้องกันโควิด 19 ให้เสร็จภายในเดือน พ.ค.นี้ และ
ช้ีแจงแนวทางปฏิบัติกับบุคลากรสาธารณสุข จัดอบรมครู “รอบรู้สุขอนามัย” ในโรงเรียน กลางเดือน มิ.ย. 2563 ให้โรงเรียนประเมินตนเองตาม
แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID และเมื่อเปิดภาคเรียนจะต้องด าเนินการ 6 แนวทาง คือ คัดกรอง-สวมหน้ากาก-ล้างมือ-เว้นระยะห่าง-ท าความสะอาด
ผิวสัมผัส-ลดกิจกรรมรวมกลุ่ม  
   -นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ติดเช้ือรายใหม่ 2 ใน 3 ราย ไม่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้า แต่เกิดจากการไป
สถานที่ชุมชน คือ รพ.และร้านตัดผมย่านประชาช่ืน ส่วนอีกรายเป็นชายชาวเยอรมัน มีประวัติไปห้างฯ ใน จ.ชัยภูมิ จึงต้องมีการสอบสวนโรคต่อไป 
แสดงให้เห็นว่าการออกนอกบ้าน การเดินทางไปในสถานที่มีคนรวมกันจ านวนมาก ยังมีความเสี่ยงติดเช้ือโควิด 19 ได้ สธ.ได้ปรับ ระบบบริการทาง
การแพทย์แบบวิถีใหม่ น าเทคโนโลยีมาใช้สื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ระบบการจัดส่งยาถึงบ้านผู้ป่วย เพื่อลดการเดินทาง ลดความแออัดในรพ. ขอ
ย้ าว่าเมื่อเข้ารับบริการในสถานท่ีต่างๆ ให้ลงทะเบียนในแพลตฟอร์มไทยชนะ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผจก., แนวหน้า, ส านักข่าวไทย, NBT, thansetthakij, thaipbs, mcot)  
   -นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ตรวจดูการจัดหน่วยเลือกตั้งจ าลองและการ
นับคะแนนจ าลอง ของส านักงานก.ก.ต. ที่จะให ้กกต.จ.ล าปาง ใช้เป็นรูปแบบในการจัดหน่วยเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ในวันท่ี 20 มิ.ย. ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา สร้างความมั่นใจให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ และเสนอผ่อนปรนวันเลือกตั้งให้เจ้าหน้าท่ีอยู่เกินเคอร์ฟิวได้ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน  
   -สสจ.ชัยภูมิ เผยผลตรวจหญิงชาวชัยภูมิ ภรรยาชายเยอรมันที่เป็น 1 ใน 3 ผู้ป่วยโควิด-19 รายล่าสุดของไทย ไม่พบเช้ือ พร้อมกักตัวญาติกลุ่มเสี่ยง
สัมผัสใกล้ชิดอีกกว่า 15 คนท่ีรพ. เชื่อว่าจะควบคุมการแพร่ระบาดได้ เพราะทุกห้างฯ ใน จ.ชัยภูมิ มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันท่ีเข้มงวดอยู่แล้ว  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ  
   -สสจ.น่าน เปิดเพจเฟซบุ๊ก "เรื่องเล่าดีดีโควิด 19 น่าน" รวบรวมเรื่องจากคนหน้างานในพื้นที่  หลายเรื่องสะท้อนภาพชีวิตและการท างานใน
ห้วงประวัติศาสตร์ รวมทั้งเรื่อง รพ.สต.บนดอย หมออนามัยชาวดอย   
สื่อที่น าเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์ 
   -นพ.สสจ.นราธิวาส เผยผู้ป่วยโควิด-19 รายที ่35 ของจังหวัด ที่ได้รับการรักษาโดยพลาสมาหายเป็นปกติแล้ว  
สื่อที่น าเสนอ  
   -สสส.จัดท าคลิปฮีโร่ตัวเล็กท่ีมีหัวใจไซส์บิ๊ก ขอบคุณ อสม. อีกหนึ่งก าลังส าคัญช่วยไทยพ้นโควิด-19 ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/2wNe7TY 
มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, มติชน, kapook 

ประจ าวันที่ 
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   -นายกฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. สวมหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์ ที่ได้รับพระราชทานจาก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, 
บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, ฐานเศรษฐกิจ, ส านักข่าวอิศรา, siamsport , 
innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, 
workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat, sanook) ทีวีทุกช่อง 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า มีผู้ติดเช้ือรายใหม่ 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม หายป่วยแล้ว 2,897 ราย เหลือนอนรพ. 84 ราย ผู้ป่วย
ใหม่ 2 ราย รักษาในกทม. (ไปสถานท่ีชุมชน) อีก 1 รายจาก State Quarantine มาจากฟิลิปปินส์ (รักษาในชลบุรี) รายที่ 1 ชายไทย อายุ 42 ปี มีโรค
ประจ าตัวเบาหวาน มะเร็งปอด ไปรักษาท่ีรพ.รัฐแห่งหนึ่งใน กทม. เมื่อ 4 วันท่ีแล้ว มีประวัติไปตัดผมที่ร้านแถวประชาชาช่ืน รายที่ 2 ชายเยอรมันอายุ 
42 ปี ไม่มีโรคประจ าตัว มีประวัติไปเยี่ยมญาติที่ จ.ชัยภูมิ ไปห้างสรรพสินค้าใน จ.ชัยภูมิ รายที่ 3 หญิงไทยอายุ 25 ปี ไปเรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ รวมผู้
ติดเชื้อสะสม 3,037 ราย เสียชีวิตสะสม 56 ราย   
   -กรณีร้านนวด ถือเป็นกิจการในระยะที่ 3 ได้เสนอมาตรการอย่างละเอียดไปยัง ศบค. เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการแพร่กระจายเช้ือหากมีการเปิดใช้
บริการ ส่วนกรณีเปิดห้างสรรพสินค้า แต่ไม่เปิดโรงเรียน เป็นเพราะห้างฯ เป็นที่ส าหรับผู้ใหญ่ ส่วนโรงเรียนเป็นที่ส าหรับเด็กซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง 
อาจจะท าให้ติดโรคโควิด19 ได้ง่ายกว่า 
   -ศบค.ชุดเล็ก ได้หารือการขยายผลนวัตกรรม Alternative Quarantine เป็นทางเลือกรับกลุ่มนักธุรกิจที่มี work permit กักตัวแบบจ่ายเงินเอง มี
รพ.เอกชนดูแลสุขภาพ เป็นแพ็กเกจโรงแรม 2 ดาวถึง 5 ดาว โดยสธ.ช่วยตรวจระบบป้องกันการติดโรค ส าหรับการลดเวลาแถลงข่าวอยู่ในการ
พิจารณาของนายกฯ และหากมีความเป็นไปได้ จะให้ พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค.  มาท าหน้าที่แถลงข่าวเช่นกัน ทั้งนี้ 
ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันท าให้มาตรการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และปฏิเสธการมาช่วยงานในต าแหน่งโฆษกรัฐบาล ขอกลับไป
ที่สธ.เพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป 
   -ม.จอร์เจีย เผยผลวิจัยพบว่า ไวรัสโคโรนา 2019 สามารถอาศัยอยู่บนพ้ืนผิวต่างๆ ใน 2-3 วัน แต่จะตายเร็วข้ึนถ้าโดนความรอ้นสูงขึ้น และมีชีวิตนาน
ขึ้นถ้าอุณหภูมิต่ าลง ดังนั้น อุณหภูมิในรถยนต์ที่สูงขึ้นจากการจอดรถตากแดดสามารถฆ่าไวรัส โคโรนา 2019 ได้ โดยอุณหภูมิ 54 องศาเซลเซียส ใน
เวลา 20 นาที เช้ือไวรัส 99.99% จะตาย และจะใช้เวลาสั้นลงเหลือ 5 นาที แต่ยังสนับสนุนให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย เมื่อเข้าไปตามชุมชน 
    -กรณีการแชร์ข้อความไม่ให้ เข้าใกล้ผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่หายแล้ว ช้ีแจงว่า ผู้ที่หายป่วยมีภูมิคุ้มกันที่ เข้มแข็ งกว่าผู้ที่ ไม่ เคย 
ติดเชื้อ ขออย่าแสดงความรังเกียจ และต้องเปลี่ยนระบบความคิด ว่าต้องการพลาสมาของคนท่ีหายป่วยเพื่อมารักษาผู้ปว่ยใหม่ 
   -ด้าน สมช.เสนอ ศบค.ต่ออายุ พ.ร.ก.อีก 1 เดือน พิจารณาในวันนี้ (22 พ.ค.) ถ้าเห็นด้วยจะน าเสนอเข้าครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้า ส่วนเรื่องการ
ผ่อนคลายระยะที่ 3 ในเรื่องเคอร์ฟิว จะประชุมอีกครั้งในวันที่ 27 พ.ค. 
สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ  
สื่อที่น าเสนอ : มติชน, เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์  
   -เสนอข่าว คกก.โรคติดต่อ จ.พิษณุโลก มีมติยกเลิกการตั้งด่านช้ันนอก 7 ด่าน และคัดกรองเฉพาะ 5 จังหวัดเสี่ยงจากชายแดนใต้ 
   -ผวจ.กาฬสินธุ์ ลงนามในประกาศจังหวัดให้ประชาชนทุกคนใน จ.กาฬสินธุ์ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน 
ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 21 พ.ค.เป็นต้นไป 
สื่อที่น าเสนอ : Drama-addict 
   -โพสต์ข้อความว่า นอกจากการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และ social distancing อีกวิธีที่จะช่วยไม่ให้ระบาดระลอก 2 ได้ คือ ถ้าสงสัยมี
อาการที่อาจป่วยเป็น covid-19 ดังนี้ ไข้มากกว่า 37.5 องศาขึ้นไป ไอ เจ็บคอ น้ ามูก หายใจเหนื่อย หายใจล าบาก จู่ๆ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือกินไม่รู้รส 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ร่วมกับ 14 วันที่ผ่านมามีประวัติเสี่ยง ได้แก่ เดินทางหรืออาศัยในพื้นที่เกิดโรค covid-19 ท าอาชีพที่ต้องเจอคนมากๆ หรือเจอ
นักท่องเที่ยว ไปสถานที่คนพลุกพล่าน เช่น รพ. ห้างสรรพสินค้า ตลาด มีประวัติสัมผัสคนติดเชื้อ covid-19 ใหร้ีบไปพบแพทย ์

สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ 
   -ผลการวิจัยของศูนย์วิจัยไวรัสวิทยาและวัคซีน ศูนย์การแพทย์เบธ อิสราเอล เดโคเนสส์ ในเมืองบอสตัน สหรัฐฯ 2 ฉบับ ตีพิมพ์ในวารสารไซน์ ศึกษา
การสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านไวรัสโควิด-19 ในลิงทดลอง พบว่าร่างกายของลิงสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาใหม่ ป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 รอบที่ 2 ได้ 
โดยงานวิจัยแรก ทดลองกับลิงวอก 9 ตัวที่ถูกท าให้ติดเช้ือโควิด-19 ก่อนจะแสดงอาการของโรค สร้างภูมิคุ้มกันก่อนจะหายจากโรคในเวลาไม่กี่วัน และ
ท าให้ลิงสัมผัสเชื้ออีกครั้งในอีก 35 วันต่อมา พบว่าลิงแสดงอาการน้อยจนถึงไม่แสดงอาการเลย ส่วนงานวิจัยช้ินที่ 2 ทดลองฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้นแบบ
ในลิงวอก 35 ตัว และน ามาสัมผัสกับเชื้อในอีก 6 สัปดาห์ต่อมา ท้ังหมดมีระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นจนสามารถต่อต้านการติดเชื้อได้  
   -รัฐบาลสหรัฐฯ ท าข้อตกลงซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ช่ือ AZD1222 ของบริษัทแอสตราเซเนกา ในอังกฤษ ที่อยู่ระหว่างการทดลองทางคลินิก 300 
ล้านโดส แม้ว่ายังไม่ได้รับการยืนยันว่าสามารถป้องกันโควิด-19 ได้จริงหรือไม่ 
ประเด็นผลกระทบ 
1.ความเสี่ยงระบาดรอบสอง 
สื่อที่น าเสนอ : ศูนย์ข่าวแปซิฟิค 
   -รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  โพสต์เฟซบุ๊กว่า ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ที่มีรายงานในวันนี้ เป็นผลมาจากการลดความ
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ระมัดระวังในการป้องกันตนเอง ท้ังยังมีการเดินทางไปยังหลายพื้นท่ี ท าให้เสี่ยงท่ีจะเกิดการระบาดระลอกสอง 
2.จามแบบปิดจมูกปิดปากลมเข้าสมอง 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์sanook  
   -นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ประธานชมรมเช้ือราทางการแพทย์ประเทศไทย โพสต์ภาพสแกนสมองที่เกิดภาวะลมเข้าสมอง เป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 85 ปี 
มารพ.ด้วยอาการพูดไม่ชัด นึกค าพูดไม่ออก หูข้างซ้ายอื้อ มีเสียงดัง หลังจากจามแล้วเอามือปิดจมูกปิดปากพร้อมๆ กัน  
สื่อที่น าเสนอ : Drama-addict  
   -โพสต์ข้อความว่า วิธีไอจามทีใ่ช้ศอกบังนั้นเป็นวิธีที่เหมาะสม เพราะไม่ได้ปิดปาก ปิดจมูก แค่เอาศอกไปอังไว้ให้ละอองน้ าลายเลอะศอกแทนที่จะฟุ้ง
กระจาย 
3.ปัตตานีคุมเข้มละหมาดทุกวันศุกร์ 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน  
   -ผวจ.ปัตตานี มีหนังสือด่วนถึงเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ท้องที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และฝ่ายปกครอง ร่วมกันจัดก าลังเจ้าหน้าที่ประจ า
ตามมัสยิดต่างๆ เพื่อคัดกรองผู้ที่จะเดินทางมาละหมาดวันศุกร์ทั้งจังหวัดในวันท่ี 22 พ.ค.นี้ พร้อมให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 
โดยเมื่อวันที่ 15 พ.ค. ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดมัสยิดละหมาดวันศุกร์ มีมัสยิดกว่า 200 แห่ง ยื่นความจ านงต่อส านักงานคกก.อิสลาม แต่มีเพียง 180 
แห่งที่ผ่านการรับรองให้ท าการละหมาดได้ 
สถานการณ์ในต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ส านักข่าวอินโฟเควสท์ , ฐานเศรษฐกิจ, sanook, 
ส านักข่าวไทย, thebangkokinsight ,mcot, js100) 
   -มาเลเซีย รัฐมนตรีมาเลเซีย เผยว่า ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาเลเซียจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบังคับกักตัว และลงช่ือในหนังสือยินยอมจ่าย เริ่ม
ตั้งแต่ 1 มิ.ย.นี ้
   -สหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า WHO ต้องท าหน้าที่ให้ดีกว่านี้และต้องมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศอื่นๆ รวมทั้งสหรัฐฯ มากขึ้น ไม่เช่นนั้น
จะไม่ร่วมมือด้วยอีกต่อไป ส่วนการพบผู้ติดเช้ือในประเทศมากเป็นสิ่งดีแสดงว่ามีการตรวจหาเชื้อมาก  
    -สเปน ออกค าสั่งบังคับให้พลเมืองทุกคน รวมถึงเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ แม้จะเป็นภายในร่มหรือ
กลางแจ้งที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้ ขณะรัฐบาลค่อยๆ ผ่อนคลายล็อกดาวน์ 
    -เกาหลีใต้ เปิดโรงเรียนมัธยมปลายวันแรก พบนักเรียนในเมืองอินชอน 2 คนติดเชื้อ ต้องปิดโรงเรียน 75 แห่งส่งเด็กกลับบ้านทันที 
    -บราซิล มีผู้เสียชีวิต 1,179 ราย เป็นครั้งแรกท่ีผู้เสียชีวิตต่อวันเกินพันราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 17,983 ราย จากผู้ติดเช้ือ 271,885 คน เป็นอันดับ 
3 ของโลก 
    -รัสเซีย หลายพื้นท่ีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงขึ้น อาทิ สาธารณรัฐดาเกสถาน ท าให้รพ.มีผู้ป่วยล้น รัฐบาลกลางต้องส่งแพทย์และเวชภัณฑ์ลงไปช่วยเหลือ 
   -โบลิเวีย ชาวเมืองโกชาบัมบา ชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการปิดเมือง  
    -ญี่ปุ่น รัฐบาลยกเลิกภาวะฉุกเฉินในจังหวัดทางตะวันตก ได้แก่ โอซาก้า เกียวโต และเฮียวโกะ หลังผู้เชี่ยวชาญประเมินแลว้ว่าตัวเลขผู้ติดเช้ือไวรัสโค
วิด 19 รายใหม่มีแนวโน้มลดลง 
    -จีน เมอืงอู่ฮั่น ในมณฑลหูเป่ย์ ประกาศห้ามประชาชนรับประทานเนื้อสัตว์ป่าทุกชนิด ห้ามค้า-ล่า-เพาะพันธ์ุ คาดว่าจะบังคับใช้ต่อเนื่องไปอีก 5 ปี 
   -อินเดีย กระทรวงการบินพลเรือน แถลงระเบียบใหม่ที่สายการบินในอินเดียต้องปฏิบัติตามเมื่อจะเปิดให้บริการเที่ยวบินในประเทศอีกครั้ง 
   -ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เตรียมพร้อมเปิดบริการอีกครั้ง หลังสถานการณ์โควิดในเขตบริหารพิเศษมีแนวโน้มดีขึ้น 
   -แอฟริกาใต้ ทารกอายุ 2 วัน เสียชีวิตจากโควิด-19 
   -สถานการณ์ทั่วโลก ยอดผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 106,000 ราย ภายในวันเดียว สูงสุดตั้งแต่มีการระบาด ยอดผู้ป่วยสะสมเกิน 5 ล้านราย รักษาหายแล้วกว่า 
2 ล้านราย เสียชีวิตเกิน 3.3 แสนราย สหรัฐฯ ยังมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตมากที่สุด ผู้ติดเช้ือ 1,591,868 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ช่วง 24 ช่ัวโมงที่ผ่านมา 
21,285 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1,446 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 94,979 ราย รัสเซีย ผู้ป่วยใหม่ 8,764 ราย ผู้ติดเช้ือสะสม 308,705 ราย เสียชีวิต 2,972 ราย 
บราซิล ผู้ป่วยใหม่ 21,472 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 293,357 ราย เสียชีวิต 18,894 ราย 
    ส่วนในอาเซียน สิงคโปร์มีผู้ป่วยสูงสุดในภูมิภาค ผู้ติดเช้ือสะสม 29,364 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 570 ราย เสียชีวิต 22 ราย รองลงมา อินโดนีเซีย 
ผู้ป่วยสะสม 19,189 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 693 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 21 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 1,242 ราย ฟิลิปปินส์ ผู้ป่วยสะสม 13,221 ราย ป่วยใหม่ 
279 ราย เสียชีวิต 842 ราย มาเลเซีย ป่วยสะสม 7,009 ราย เสียชวีิต 114 ราย 
รับมอบหน้ากากอนามัย  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (บางกอกทูเดย์, สยามรัฐ, พิมพ์ไทย)  
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะท างาน EEC HDC และ ดร.สมชัย 
ไทยสงวนวรกูล ประธาน บมจ. SNC ร่วมกันเปิดสายการผลิตหน้ากากอนามัย และรับมอบหน้ากากอนามัย จ านวน 2,200,000 ช้ิน มอบแก่บุคลากร
ทางการแพทย์ และหน่วยงานราชการ  
วิธีรักษาเมื่อถูกเห็บกัด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์เนช่ันทีว,ี TNN, ไทยรัฐ, สยามรัฐ 
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   -พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง แนะน าวิธีรักษาเมื่อถูกเห็บกัด ให้คีบหัวของเห็บออกอย่างระมัดระวัง หากส่วนหัวออกจากผิวหนังไม่
หมดอาจมีอาการเรื้อรังตามมาได้ ใช้ยาทาลดการอักเสบ บวมแดง หากอาการบวมแดงรุนแรงต้องให้แพทย์รักษา โดยทั่วไปมักเกิดอาการเฉพาะที่ พบ
น้อยมากในรายที่เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น อัมพาต โดยผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว จากนั้นไม่นานจะเกิดอัมพาต อาจน าไปสู่
ภาวะระบบหายใจล้มเหลวเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 
เตือนอย่าเชื่อโฆษณารับซ้ือยา 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ 
   -นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม  เลขาธิการ  อย.  ระบุ  ตามที่มี โฆษณาทางสื่อออนไลน์ ให้น ายาที่ เหลือใช้  หรือยาที่ ได้ รับมาจาก  รพ. ไปขาย  
จะส่งผลเสียต่ออาการของผู้ป่วย ท าให้การรักษาโรคไม่หายขาดหรือมีอาการรุนแรงกว่าเดิม นอกจากนี้ ประชาชนท่ีซื้อยาต่อจากเพจดังกล่าว อาจได้รับ
อันตรายจากยาเสื่อมสภาพก่อนวันหมดอายุ หรือมีการปะปนของยาอื่น อาจร้ายแรงถึงชีวิตได้ ทั้งนี้ การน ายาไปขายเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย เข้า
ข่ายเป็นการขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ป้องกันเด็กจมน้ า 
สื่อที่น าเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์แนวหน้า 
   -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ช่วงหยุดอยู่บ้านเพ่ือลดการติดเช้ือโควิด 19 และเป็นช่วงปิดเทอม อาจมีการท าสถานที่
ให้เด็กเล่นน้ าช่ัวคราว หรือพาไปแหล่งน้ าธรรมชาติ ผู้ปกครองควรระมัดระวังไม่ให้เด็กเข้าถึงแหล่งน้ าตามล าพัง โดยเฉพาะในห้องน้ า เพื่อป้องกันเด็ก
จมน้ าเสียชีวิต ควรจัดการแหล่งน้ าในบ้านให้ปลอดภัย ดังนี้ 1.ติดตั้งกลอนล็อคประตูห้องน้ าให้อยู่สูง เด็กไม่สามารถเปิดเองได้ 2.เทน้ าในถังน้ าหรือใน
ภาชนะท้ิงทุกครั้งหลังใช้งาน 3.คว่ าสระยางหรือภาชนะไม่ให้มีน้ าขัง 4.จัดพื้นที่เล่นท่ีปลอดภัย/คอกกั้นเด็กที่ไม่ใกล้แหล่งน้ าให้แก่เด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี 5.
กั้นเด็กไม่ให้เข้าถึงแหล่งน้ าตามล าพัง 6.เด็กต้องอยู่ในสายตาผู้ปกครองตลอดเวลา 7.สอนวิธีการป้องกันการจมน้ าแบบปลอดภัยให้เด็กเล็กอายุต่ ากว่า 5 
ปี โดยยึดหลัก “อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม” ไม่เข้าใกล้แหล่งน้ า ไม่เก็บของที่อยู่ในน้ า ไม่ก้มหรือชะโงกลงไปในน้ า ส าหรับในชุมชน ทุกภาคส่วนควร
ร่วมมือจัดการแหล่งน้ าให้ปลอดภัย 
ร้านสมุนไพรคุณภาพ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์   
   -นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ นพ.ธวัชชัย กมลธรรม นายกสมาคมแพทยสมาคมแพทย์แผนไทย นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล 
กรรมการบริษัท มอร์ เมดดิคัล จ ากัด ร่วมมือจัดท าแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์ "การบูร" ให้เป็นโมเดลร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ 

จับพยาบาลขายยาชุด-ฉีดสารสเตียรอยด์ 
สื่อทีน่ าเสนอ : นสพ. ข่าวสด, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, One31, sanook, New18)   
   -เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ร่วมกับ เจ้าหน้าท่ี สสจ.พิษณุโลก จับกุม น.ส.มนัตนันท์ ทรัพย์ทองพูล เจ้าของสถานพยาบาลประเภทคลินิกการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ที่บ้านคลองเมม ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ลักลอบฉีดยาสเตียรอยด์ และจ่ายยาชุดเพื่อรักษาคนไข้  
วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า  
    -นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.ส านักอนามัย กทม. กล่าวว่า พื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์จาก สปสช. รวม 70,000 โด๊ส 
จะเริ่มฉีดตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป ใน 7 กลุ่มเสี่ยง เพื่อลดการป่วย ลดความรุนแรงของโรค และลดการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ รวมถึงลดผู้ป่วย
ไข้หวัดใหญ่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19  
หมออนามัยร้องเรียนการบรรจุเป็นขรก.  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชนสุดสัปดาห์, แนวหน้า, สยามรัฐ, มติชนออนไลน์, ผจก.
ออนไลน์)  
   -นายอเนก ทิมทับ กรรมการและเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ  กมธ.สาธารณสุข กรณีไม่ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนประเภทวิชาชีพสาธารณสุข และการบรรจุผู้ประกอบการวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนเป็นข้าราชการ สธ. ตามมติครม. วันท่ี 15 เม.ย. เป็นกลุ่ม
สุดท้ายถือว่าไม่เหมาะสม ขาดความชัดเจนและไม่เป็นธรรม โดย นางนาที รัชกิจประการ รองประธานกมธ. เป็นผู้รับหนังสือ และจะน าเรื่องเข้าหารือใน 
กมธ. เพื่อน าเสนอต่อสธ.ต่อไป 
สอบกักตุนสินค้า 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. ผจก.รายวัน 360 องศา, เว็บไซต์ (มติชนสุดสัปดาห์, เดลินิวส์)  
   -พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธาน กมธ. ป.ป.ช. เปิดเผยว่า หลังเปิดสมัยประชุมสภาฯ วันที่ 22 พ.ค.นี้ จะนัด
ประชุม กมธ.ป.ป.ช. ในวันที่ 27 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. พิจารณาตรวจสอบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกักตุนและลักลอบ
น าหน้ากากอนามัยส่งขายต่างประเทศ โดยฝ่าฝืนประกาศและค าสั่งกรมการค้าภายใน โดยได้เชิญหลายหน่วยงานเข้าให้ข้อมูล อาทิ ส านักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เลขาธิการ อย. ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ รวมทั้งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์  
 

 
 


