
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด 
   -ในหลวง-พระราชิน ีพระราชทานหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์ของพระราชินีให้รัฐบาล ศบค. เหล่าทัพ และคณะแพทย์ พร้อมพระราชทานห้องตรวจหาเช้ือ
ให ้รพ.ต ารวจ 
มาตรการของ สธ.  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, มติชนสุดสัปดาห์, ฐานเศรษฐกิจ, ส านักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น) ทีวีช่อง NBT 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นองค์ปาฐก การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “ไทยรู้สู้วิกฤติ” PP&P : โอกาสในวิกฤต โควิด 19 ว่า หากจ านวนผู้ปุวยรายใหม่ไม่เพิ่มใน 2 สัปดาห์ เตรียมจะผ่อนปรน
กิจกรรมและกิจการในเฟสต่อไป แต่ระหว่างนี้ประชาชนจะต้องท าความคุ้นเคยกับ New normal ซึ่งกรมอนามัยและกรมสุขภาพจิตร่วมกันท างานต่อ
จากกรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์ โดยจะให้ความรู้ รณรงค์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้ประชาชนอยู่ในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ จนกว่าจะมีวัคซีนถึงจะกลับมา
อยู่ในแบบเดิมได้ สิ่งส าคัญที่สุดในช่วงนี้ คือ การรักษาระยะห่างระหว่างสังคม/บุคคล การล้างมือ การแยกใช้ภาชนะ การสวมหน้ากากอนามัย 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, one31, tnnthailand, mcot, nationweekend) 
   -รมว.สธ. เผยว่า สถานการณ์ของประเทศไทยขณะนี้ถือว่าดีขึ้นมาก ทั้งจ านวนผู้ปุวยที่ลดลง อัตราการรักษาหาย จนเหลือผู้ปุวยในสถานพยาบาลไม่
มาก สธ.ได้สนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาวัคซีน กว่า 5,000 ล้านบาท ส่วนยา ได้สั่งการให้จัดหา Favipiravir สะสมไว้กว่า 5 แสนเม็ด แบ่งใช้ไป
แล้วบ้าง แต่ก็เพียงพอต่อความต้องการ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (สวท., ส านักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์) ทีวีช่อง 5 
   -รมว.สธ. พร้อมด้วย รมช.สธ. ร่วมเปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ที่ จ.ระยอง ซึ่งเป็นความร่วมมือของคณะท างานพัฒนาบุคลากรและการศึกษา  
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC HDC ม.เทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก และ บ.เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) จัดตั้งโรงงานผลิต
หน้ากากอนามัยเพื่อการกุศล และสนับสนุนการท างานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รับมือโรคโควิด 19 พร้อมรับมอบหน้ากากอนามัย 1 
ล้านช้ิน ให้รัฐบาลแจกจ่ายให้กลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ส านักข่าวไทย 
   -ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานในพิธีมอบนวัตกรรมรถเข็นขายอาหารริมทาง ภายในงาน “KMITL Street Food Academy 2020” ของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยยึดหลักการจ าหน่ายอาหารที่ถูกสุขอนามัยตามนโยบายของ สธ. ช่วยให้การ
จ าหน่ายอาหารริมทางสามารถด าเนินไปได้แบบปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถน าไปเป็นต้นแบบของรถจ าหน่ายอาหารสตรีทฟููดยุค 
New Normal ได้   
สื่อที่น าเสนอ : สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ, บางกอกโพสต์, ข่าวสด ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ผจก.
รายวัน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติ, ส านักข่าวไทย, innnews, thaipbs, acnews, js100, mcot, 
workpointnews, nationweekend) newtv, ทีวีทุกช่อง 
   -นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค แถลงว่า วันนี้ (20 พ.ค.) จะมีคนไทยกลับจากรัสเซีย บราซิล อีกประมาณ 400 คน ซึ่งเป็น
ประเทศที่มีการติดเช้ือค่อนข้างสูง จึงยังไม่ทราบว่าจะพบผู้ปุวยเพิ่มขึ้นในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ดูแลหรือไม่ ส าหรับกรณีคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลา
นครินทร์ ใช้พลาสมาของผู้ที่หายปุวยโควิดมารักษาผู้ปุวยรายใหม่ส าเร็จนั้น ที่ผ่านมา มีการขอให้ผู้ที่หายปุวยโควิดมาบริจาคภายใน 60 วันหลังจาก
รักษาหาย อย่างไรก็ตาม ระดับภูมิคุ้มกันบุคคลไม่เท่ากัน จึงอยู่ที่แพทย์เป็นผู้พิจารณา มอ.หรือรพ.อ่ืน ๆ ทีใ่ช้ก็จะเก็บข้อมูลว่าได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งต้อง
ติดตามต่อไป 
   -นพ.อนันต์ กนกศิลป์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า มีแนวคิดที่จะมีการท าแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลด้านสาธารณสุข 4 
ภารกิจ ได้แก่ 1.ควบคุมโรค 2.ตรวจวินิจฉัย 3.ให้การรักษา และ 4.สนับสนุนด้านทรัพยากร ซึ่งต้องเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลรว่มกัน จะส่งผลให้สามารถ
บอกสถานการณ์โรคทั้งประเทศและประเมนิอุปกรณท์างการแพทย์ได้อย่างแม่นย า หากมีการระบาดรอบ 2 ระบบจะสามารถท างานได้รวดเร็ว ลดความ
ซ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ส านักข่าวไทย, ส านักโฆษก 
   -นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งมอบห้องตรวจเชื้อโควิด 19 และโรคระบาดต่างๆ แบบเดี่ยว 1 ห้อง ห้องตรวจเช้ือโค
วิด 19 และโรคระบาดต่าง ๆ แบบคู่ 1 ห้อง และห้องควบคุมปูองกันการฟุูงกระจายของละอองยา ณ จุดพ่นยา 1 ห้อง ท่ีพัฒนาร่วมกับ บมจ. สยามสตลี
อินเตอร์เนชั่นแนล ให้กับรพ.ปทุมธานี เพื่อใช้ในการปูองกันโรค COVID-19  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน 
   -นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การระบาดของโรคโควิด 19 อยู่ในยุคดิจิทัล ซึ่งเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่าประเทศอื่น วันนี้ต้องใช้แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคช่ันมารองรับในการควบคุมจัดการดูแลรักษาโรค รวมถึงมาตรการผ่อนปรนของ
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ผู้ประกอบการ ดังน้ันแอปฯ ต่าง ๆ จะมีมาเป็นระยะ 
   -นพ.เฉวตสรร นามวาท กองระบาดวิทยา กล่าวว่า ระบบการระบุตัวตนของแอปฯ “หมอชนะ” จะถูกเก็บรักษาเพื่อใช้ในการสอบสวนโรคในประวัติ
การเดินทาง และอาจจะมีข้อความแจ้งเตือนกรณีมีผู้ปุวยยืนยันท่ีเดินทางทบัเส้นทางหรือใกล้กันในระยะที่แอปฯ บันทึกไว้ แต่จะไม่มีการระบุตัวตนของ
ผู้ปุวย จากนั้นจะมีค าเตือน เช่น การแนะน าให้กักกันตัวเองที่บ้าน การเข้าตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงของตนเอง 
เพื่อลดการซักประวัติคัดกรองภายใน รพ. รองรับมาตรการผ่อนคลายในระยะต่าง ๆ ท่ีจะมีผู้คนเดินทางมากขึ้น 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน, ทีวีช่อง 3 
   -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า โครงการ 1 ห้องปฏิบัติการ 1 จังหวัด มีเปูาหมายพัฒนาให้มีห้องปฏิบั ติการ
ตรวจทุกจังหวัด ขณะนี้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่าย 34 แห่ง พบเพียง 2 แห่งที่ต้องปรับปรุง  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ 
   -สธ. ออกแนวทางปูองกัน-ควบคุมโรคในสถานศึกษา ก าชับ 6 เรื่อง 1.ห้ามเด็กปุวยมาเรียน 2.จัดที่น่ังเรียนเว้นระยะ 3.จัดตารางพักเหลื่อมเวลา 4.งด
ทัศนศึกษา 5.งดเรียนในห้องแอร์ที่ไม่จ าเป็น และ 6.กรณีพบผู้ปุวย ใหป้ิดห้องเรียนทันที แยกตัวอยู่บ้าน แยกของใช้ส่วนตัว 
มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ  
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, ไอเอ็นเอ็น, 
siamsport, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, 
workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat, sanook, efinancethai) ทีวีทุกช่อง 
   -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า วันน้ี (20 พ.ค.) ไทยมีรายงานผู้ปุวยใหม่ 1 ราย รวมผู้ปุวยสะสม 3,034 ราย รักษาหาย 2,888 ราย ยัง
รักษาอยู่ 90 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ผู้เสียชีวิตคงเดิม 56 ราย โดยผู้ปุวยใหม่เป็นชายไทย อายุ 45 ปี อาชีพเชฟร้านอาหารไทย กลับจากประเทศ
บาห์เรน เป็นผู้ที่อยู่ในสถานกักกันตัวที่รัฐจัดไว้ให้เป็นโรงแรมใน กทม. 
   -บริษัท You Gov จากประเทศอังกฤษ เผยผลส ารวจพฤติกรรมการปูองกันโรคโควิด 19 ของประชาชนใน 6 ประเทศอาเซียน คือ สิงคโปร์ เวียดนาม 
อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ มาเลเชีย และประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง 12,999 ราย พบว่า คนไทยมีพฤติกรรมการใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์สูงที่สุดในอาเซียน คือ ใส่หน้ากากอนามัยบ่อยและบ่อยที่สุดในรอบ 7 วันท่ีผ่านมา 95% และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 89% 
   -สรุปการใช้งาน www.ไทยชนะ.com (19 พ.ค.) มีร้านลงทะเบียนสะสม 67,904 ร้าน ผู้ใช้งานลงทะเบียน 5,077,978 ราย จ านวนการเช็คอิน 
8,584,803 ราย เช็คเอาท์ 6,359,921 ราย จังหวัดที่ผู้ให้บริการลงทะเบียนร้านค้าสูงสุด คือ กทม. รองลงมา ชลบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี 
เชียงใหม่ ส่วนประเภทกิจการผู้ให้บริการลงทะเบียนร้านค้าสูงที่สุด คือ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร รองลงมา ห้างสรร พสินค้า 
ศูนย์การค้า คอมมูนิตีมอลล์ และอันดับที่ 3 ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก ค้าส่ง เป็นต้น 
   -หลังผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 2 ถือว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการในระดับที่น่าพอใจ ส่วนความกังวลที่จะมีการแพร่
ระบาดอีกระลอกหลังประชาชนเริ่มออกมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้นน้ัน ยังคงขอความร่วมมือประชาชน ให้สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมหลักของ สธ. อย่างเคร่งครัด 
   -ขณะนี้มีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการผ่อนปรนออกมาเคลื่อนไหว เช่น สนามมวย ร้านนวดแผนไทย ศบค. มีการคุยกันในรายละเอียด
และแบ่งการผ่อนคลายเป็นระยะตา่ง ๆ ผู้ที่ยังไม่ได้รับการผ่อนคลายขณะนี้ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการให้ด ีและหากตัวเลขผู้ปุวยรายใหมย่ังอยู่หลกัเดียว
เรื่อยๆ ก็มีโอกาสจะได้รับการผ่อนคลายในระยะที่ 3 และ 4 ต่อไป และย้ าให้ช่วยคิดมาตรการและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่ติด
โรค 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวหุ้น, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไอเอ็นเอ็น, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, 
ประชาชาติ, ข่าวหุ้น) 
   -พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เผยว่า หลังผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 2 จะประเมินผลก่อนที่จะพิจารณาผ่อนคลาย
มาตรการระยะ 3 คาดว่าอาจจะใช้ได้ในช่วงต้นเดือน มิ.ย.นี้ โดยการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ จะต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัยตามหลักของ สธ. 
ควบคู่ไปกับเรื่องเศรษฐกิจ และพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่ง สมช .จะประชุมวันท่ี 22 พ.ค.นี้ ว่าจะขยายเวลาประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หรือไม่  
 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ผู้จัดการ 
   -นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการ ก.ดิจิทัลฯ เผย "ไทยชนะ" เตรียมเปิดระบบลงทะเบียนกลุ่มใหม่ คือ หน่วยราชการ-บริษัทออฟฟิศ-ขนส่ง
ข้ามจังหวัด-สิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ ซึ่งหน่วยงานราชการควรมีจุดเช็คอินย่อยแบบห้าง เพื่อช่วยติดตามการเข้าใช้บริการส่วนต่างๆ ได้ ส่วน
รถไฟฟูายังยากเพราะเป็นอุปสรรคการเดินทาง ทั้งนี้ ผลประเมินร้านหลังเช็คเอาทจ์ะน ามาใช้ประเมินการเปิดกิจการเฟส 3 โดยข้อมูลจะเป็นความลับ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
   -นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณี กมธ. เสนอให้พิจารณาเปิดโรงเรียนในพื้นที่ท่ีไม่พบผู้ติดเช้ือโควิด 19 ว่า ต้องเสนอให้ ศบค. 
เป็นผู้พิจารณา ซึ่งศธ.ได้เสนอไปแล้ว และก าลังศึกษากลุ่มโรงเรียนที่มคีวามพร้อมหรือศักยภาพในการบรหิารจดัการได้ในสถานการณ์โควิด 19 ตามหลัก
ของ สธ. 
ประเด็นผลกระทบ 
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1.ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ของไทย 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, matichonweekly, js100, siamsport, sentangsdtee) 
   -โฆษก ศคบ. เผย วัคซีนโควิด 19 ของไทย ผ่านการทดสอบในหนู เตรียมใช้กับลิงในสัปดาห์หน้า เป็นวัคซีนชนิด mRNA โดยการวิจัยของศูนย์วัคซีน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะใช้ได้ปีหน้าด้านนายกฯ สั่งให้ด าเนินการอย่างเร่งด่วน 
เพื่อให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ที่มีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอ เตรียมประสานการผลติชุดแรกกับโรงงานในสหรัฐและแคนาดาแล้ว เพื่อน ามาใช้ทดสอบ
ในคนตามขั้นตอนสากล 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand 
   -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย ขณะนี้ประเทศไทยมีหน่วยงานท้ังรัฐและเอกชนหลายแห่งที่วิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 
19 แต่ที่ก้าวหน้าเร็วสุด คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการทดลองในหนู พบว่าภูมิคุ้มกันขึ้นค่อนข้างดี อยู่ระหว่างการทดสองในสัตว์ใหญ่ต่อไป 
ส าหรับความร่วมมือวิจัยของไทย สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ท าข้อตกลงวิจัยร่วมกับประเทศจีน หากจีนมีวัคซีนแล้วอาจขอน ามาทดสอบวิจัยประสิทธิภาพ
ในประเทศไทย ส่วนความส าเร็จในต่างประเทศ มีหลายกระแสข่าวว่าปลายปีนี้อาจได้ใช้วัคซีน ซึ่งไทยได้จับตาดูอย่างใกล้ชิด และอาจต้องเตรียมจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดหาน าเข้า 
2.แนวทางการตรวจหาเชื้อของไทย  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand 
   -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ไทยต้องตรวจจับสัญญาณการระบาดของโรคในระดับต้นๆ ให้ได้ 
รมว.สธ.จึงมีนโยบายเฝูาระวังในประชาชนท่ีเข้าข่ายสงสัยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตั้งเปูาตรวจประชาชน 100,000 คน ซึ่งการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ต้อง
วางแผนกลุ่มเปูาหมายให้ชัดเจน คาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่นาน จะท าให้ได้ฐานข้อมูลที่จะน าไปสู่การจับสัญญาณของการระบาดโรค ส่วนประเด็นผล
ตรวจไม่ตรงกันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งผลตรวจจากห้องปฏิบัติการเป็นตัวเลขจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะต้องร่วมกับการแปรผลอาการผู้ปุวย 
ข้อมูลทางระบาดวิทยา หากผลไม่ตรงกันก็ต้องตรวจซ้ า ส่วนการตรวจเชื้อมากน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์และข้อมูลการระบาดวิทยาของแต่ละประเทศ 
โดยการด าเนินมาตรการของประเทศไทยทุกอย่างต้องมีหลักฐานรองรับ มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งการตรวจเช้ือแบบปูพรม ข้อมูลทางระบาดวิทยา
พบว่าได้ประโยชน์ไม่มาก เนื่องจากต้องเสียทรัพยากรในการตรวจค่อนข้างมาก ซึ่งตรงกับข้อมูลในหลายประเทศ 
3. ชุดตรวจโควิด 19 ID NOW ไม่มีในไทย 
สื่อที่น าเสนอ : ส านักข่าวไทย, สวท. 
   -อย. เผย กรณีองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา แจ้งเตือน ชุดตรวจหาเช้ือโควิด 19 ID NOW ของ บ.แอ๊บบอต ที่ใช้ในการตรวจที่ท าเนียบขาว 
และกระจายไปตามรพ.ทั่วอเมริกา มีรายงานผลการคลาดเคลื่อนอย่างน้อย 15 ครั้ง ได้ตรวจสอบ พบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีการขึ้นทะเบียนและไม่มี
การน าเข้ามาในประเทศไทย มีจ าหน่ายเฉพาะในสหรัฐฯ เท่านั้น 
4.กองถ่ายหละหลวมมาตรการป้องกัน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, js100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, workpointnews, thebangkokinsight, ส านักข่าวอินโฟเควส, ผู้จัดการ) 
   -โฆษก ศคบ. เผย พบผู้ที่ปฏิบัติตามมาตรการไม่ครบ 1,863 กิจการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเว้นระยะห่าง จ านวนผู้ใช้บริการ จุดล้างมือและ
เจลแอลกอฮอล์ โดยกิจการ/กิจกรรมที่อยู่ในข่ายนี้มากที่สุดคือ โทรทัศน์ กองถ่าย 20% สถานออกก าลังกาย 16.5% ร้านตัดผม 13.9% ห้องสมุด 
12.9% 
5.ใช้พลาสมารักษาผู้ป่วยโควิด 19 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ 
   -รศ.นพ.ศรัญญู ชูศรี แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคติดเช้ือ ม .สงขลานครินทร์ กล่าวถึงความส าเร็จในการใช้พลาสมาจากผู้ที่หายปุวยโรคโควิด 19 ไป
รักษาผู้ปุวยอาการวิกฤติจนหายเป็นปกติได้เป็นครั้งแรกของภาคใต้ ว่า ผู้ปุวยรายดังกล่าวเป็นเพศชาย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง การหายใจล้มเหลว
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ หลังจากให้ยารักษา 3 วัน ผู้ปุวยไม่ดีขึ้น ทีมแพทย์จึงตัดสินใจใช้พลาสมารักษา ผู้ปุวยดีขึ้นและสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้ใน
วันท่ี 4 หลังได้รับพลาสมา และพักฟื้นจนกระทั่งหายเป็นปกติ สามารถเดินทางกลับบ้านได้ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, one31, tnnthailand, mcot, nationweekend 
   -รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีการใช้พลาสมาของผู้หายปุวยโควิด 19 มารักษาผู้ปุวยรายใหม่ ที่ ม.สงขลานครินทร์ จนอาการหายดี ว่า เป็นเรื่องน่ายินดี แต่
เรื่องนี้เป็นการทดลอง ต้องดูปัจจัยของการรักษาประกอบกัน เพราะที่ผ่านมาสถาบันบ าราศนราดูรเคยใช้วิธีการนี้แต่ไม่ส าเรจ็ หมายความว่าไม่ใช่ทุกราย
ที่จะใช้วิธีการนี้ได้ ต้องมีการศึกษาเพิ่ม 
สถานการณ์ในต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐออนไลน์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ส านักข่าวอินโฟ
เควสท,์ เนช่ันสุดสัปดาห์) 
   -เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติ แถลงในการประชุมประจ าปีสมัชชาอนามัยโลกผ่านระบบการประชุมเสมือนจริง ว่า หลายประเทศเพิกเฉยต่อ
ค าแนะน าของ WHO ส่งผลใหโ้รคโควิด 19 ลุกลามทั่วโลก และก าลังเข้าสู่ซีกโลกใต้ ซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอาจรุนแรงกว่าท่ีเป็นอยู่มาก 
   -สหรัฐฯ และแคนาดา ประกาศข้อตกลงจะขยายเวลาการห้ามเดินทางข้ามพรมแดนกรณีที่ไม่มีเหตุจ าเป็นออกไปอีก 30 วัน  
   -สหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อ้างว่า เป็นเพราะสหรัฐฯ ตรวจหาโรคเชิงรุกจึงท าให้มีผู้ปุวยจ านวนมาก 
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   -เกาหลีใต้ เปิดโรงเรียนมัธยมปลายวันแรก พบนักเรียนติดเชื้อ 2 คน ต้องปิดโรงเรียน 75 แห่ง ส่งเด็กกลับบ้านทันที 
   -อาร์เจนตินา นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาชุดตรวจ “นีโอคิท โควิด-19” สามารถตรวจจับไวรัสได้ภายในเวลาไม่ถึง 2 ช่ัวโมง ด้วยเทคนิคที่ง่าย มีต้นทุน
ประมาณ 8 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้น  
   -บราซิล ยอดผู้เสียชีวิตวันเดียวเพิ่มกว่า 1,100 ราย ยอดติดเช้ือสะสมกว่า 2.7 แสนราย อยูอ่ันดับ 3 ของโลก ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า จ านวนผู้ติดเช้ือจริง
อาจสูงมากกว่านี้ถึง 15 เท่า เนื่องจากการตรวจหาเช้ือยังไม่ครอบคลุม 
   -ฝร่ังเศส ผ่อนปรนให้โรงเรียนที่เมือง อองเชร์ กลับมาเปิดสอน โดยเด็กสวมหน้ากากอนามัยเข้าเรียน พบมีกลุ่มเยาวชนพากันละเมิดมาตรการล็อก
ดาวน์ ออกมาชุมนุมก่อเหตุจุดไฟเผารถยนต์  
   -เนเธอร์แลนด์ มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายแรก 
   -อินเดีย ผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 3,164 ราย ผู้ติดเช้ือสะสมอย่างน้อย 101,261 ราย เพิ่มขึ้น 811 ราย รักษาหายแล้ว 39,233 ราย 
นายกฯประกาศขยายล็อกดาวน์ถึง 31 พ.ค. 
   -สิงคโปร์ เตรียมยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์บางส่วน วันท่ี 2 มิ.ย. 
   -ชิลี วุฒิสมาชิกและรัฐมนตรีชิลีอีก 4 คน ถูกกักตัวเพื่อดูอาการ หลังมีประวัติติดต่อหรือสัมผัสกับเพื่อนร่วมงานท่ีติดเชื้อโควิด 19 อย่างน้อย 3 คน 
   -สถานการณ์ทั่วโลก พบผู้ติดเช้ือสะสม 4,910,481 ราย เสียชีวิต 320,448 ราย รักษาหายแล้ว 1,919,129 ราย สหรัฐฯ พบผู้ติดเช้ือมากที่สุด 
1,550,539 ราย เสียชีวิต 91,985 ราย รัสเซีย ติดเช้ือ 299,941 ราย เสียชีวิต 2,837 ราย สเปน ติดเช้ือ 278,188 ราย เสียชีวิต 27,709 ราย บราซิล 
ติดเชื้อ 255,368 ราย เสียชีวิต 16,853 ราย 
การบรรจุขรก.สายสนับสนุน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus 
   -หลังจากสหพันธ์แบคออฟฟิศ สธ. ร้องถึงนายกฯ ให้สธ.ดูแลความก้าวหน้าของข้าราชการสายสนับสนุน และบรรจุลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงฯ ลูกจ้างช่ัวคราว ท่ีมีวุฒิของสายงานสนับสนุนบริการ ให้เป็นข้าราชการ และบรรจุพนักงานกระทรวง ลูกจ้างช่ัวคราว ที่ไม่มีวุฒิของ
สายงานสนับสนุน เป็นลูกจ้างประจ า นั้น ล่าสุด ก.พ.ท าหนังสือถึงสหพันธ์แบคออฟฟิศฯ ระบุว่า หากภายหลังบริบทของงานเปลี่ยนแปลงไป สธ.
สามารถปรับเปลี่ยนสายงานของอัตราข้าราชการตั้งใหม่ เป็นสายงานบริการทางการแพทย์อื่นๆ ได้ตามความจ าเป็น แต่ต้องไม่เกินจ านวนกรอบ
อัตราก าลังตามที่ก าหนด  
สารพิษทางการเกษตร 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, tnnthailand) 
    -ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ก.อุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย (ฉบับที่  6) พ.ศ. 2563 ลงนามโดย  
รมว.อุตสาหกรรม ให้ยกเลิกรายการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศ ก.อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 28 ส.ค. 2556 โดยให้ใช้รายการตามบัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน บัญชีที่ 1 ที่กรมวิชาการเกษตร
รับผิดชอบ บัญชี 1.1 รายชื่อสารควบคุม ล าดับที่ 53 คลอร์ไพริฟอส ล าดับที่ 54 คลอร์ไพริฟอส-เมทิล ล าดับที่ 352 พาราควอต ล าดับที่ 353 พาราค
วอตไดคลอไรด์ และล าดับที่ 354 พาราควอตไดคลอไรด์ อีกทั้งให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามประกาศ
ฉบับน้ี ท่ีได้ด าเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป 
แพทย์เกือบโดนท าร้าย 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, แนวหน้า 
   -เฟชบุ๊กช่ือ จรูญ ดีโพธิ์กลาง โพสต์คลิปภาพจากกล้องวงจรปิด เป็นเหตุการณ์ที่หมอเดียร์ แพทย์ประจ ารพ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ออกเวรและขับรถ
กลับบ้าน มีรถจักรยานยนต์ขับตามมาปาดหน้า เมื่อจอดรถและก าลังลดกระจกลง หนึ่งในวัยรุ่นที่เง้ือมีดจะฟันเห็นหน้าทราบว่าผิดคนได้ยกมือไหว้ขอ
โทษ จึงแจ้งความกับต ารวจเป็นหลักฐาน เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะจ ารถผิดคัน  
ยกเลิกขายแป้งเด็กจอห์นสันในสหรัฐ-แคนาดา 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์เนช่ันสุดสัปดาห์, คมชัดลึก, ผจก.ออนไลน์, thaipbs, ไทยโพสต์, sanook, ประชาชาติ, กรุงเทพธุรกิจ 
   -บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ประกาศยุติการขายแปูงเด็กในสหรัฐฯ และแคนาดา เนื่องจากยอดขายลดลงอย่างมาก จากคดีฟูองร้องหลายหมื่น
คดีที่กล่าวหาว่าผลิตภัณฑ์ดังกลา่วของบริษัทมีสารก่อมะเร็ง ขณะทีผ่ลวิจัยทางการแพทย์ส่วนใหญ่ และงานวิจัยของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ยืนยันว่า 
แปูงเด็กโรยตัวดังกล่าวมีความปลอดภัยและไม่ได้ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง 
ชี้แจงกรณีคนไข้ร้องเรียนแพทย์ รพ.ทุ่งหัวช้าง 
สื่อที่น าเสนอ : เฟซบุ๊ก Thidanai Kham 
   -แพทยร์พ.ทุ่งหัวช้าง จ.ล าพูน โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ช้ีแจงกรณีญาติคนไข้โพสต์กล่าวหาว่าพูดจาไม่สุภาพ ระบุว่าผู้ปุวยถูกงูกัด มาตรวจเวรบ่ายวันที่ 
19 พ.ค. 2563 พยาบาลถ่ายรูปงูและแผลมาให้ด ูตรวจสอบพบว่าเป็นงูปี่แก้วที่ไม่มพีิษ ส่งเจาะ VCT ผลเลือดออกมาปกติ ได้อธิบายให้ผู้ปุวยทราบอย่าง
สุภาพ ไม่ได้ใช้ค าพูดที่รุนแรงหรือดูถูกชาติพันธุ์อย่างท่ีญาติคนไข้กล่าวหา แต่ญาติผู้ปุวยไม่พอใจ ยืนยันจะไปตรวจที่รพ.ล าพูน ได้อธิบายว่าถ้าประสงค์
จะไปตรวจรับการรักษาที่ รพ.ล าพนู สามารถไปได้เอง เนื่องจากผู้ปุวยไม่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ท าให้ญาติและผู้ปุวยไม่พอใจก่อนกลับไปโดยไม่ได้ไปรับยา  
ป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 
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สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์  
   -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน อาจท าให้ผู้ที่มีสุขภาพไม่
แข็งแรงหรือมีภูมิต้านทานน้อย เจ็บปุวยด้วยโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเสี่ยง คือ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มี
โรคประจ าตัว มักพบระบาดในสถานท่ีแออัดหรือชุมชน ติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่งจากปากและการหายใจ ผู้ปุวยทีเ่ป็นกลุ่มเสี่ยงจะมีอาการรุนแรง 
ควรรีบไปพบแพทย์ การปูองกันให้ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด 19 หากจ าเป็นต้องออกนอกบ้าน นอกจากต้องใส่หน้ากาก
ผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ควรมีส ารองไว้เปลี่ยนในกรณเีปียกฝน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือบ่อยๆ และควรพกร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวทุกครั้ง 
ศูนย์รับเร่ืองเข้า-ออก ด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ 
   -เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย. เปิดศูนย์รับเรื่องเข้า-ออก ด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตั้งแต่ 16 เม.ย. 
2563 มีบริการดังนี้ ระบบให้ค าปรึกษาออนไลน์ก่อนยื่นค าขอและวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ ทาง https://www.thai-fda.com/, ช่องทางยื่นค าขอและส่ง
เอกสาร http://www.fda.moph.go.th/Pages/CV_Dropbox.html หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ ศูนย์รับเรื่องเข้า-ออกด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ส านักงาน อย. จ.นนทบุรี หรือ E-mail : ossc@fda.moph.go.th, ให้บริการส่งใบแจ้งช าระเงินออนไลน์ และบริการจัดส่งหลักฐานการอนุญาตให้
ผู้ประกอบการทางไปรษณีย์และอีเมล์ เพื่ออ านวยความสะดวกในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  
โครงการ TO BE NUMBER ONE  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, ไทยโพสต์ 
   -ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ทรงมีพระด าริให้จัดการประกวดผลงาน
จังหวัด อ าเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการฯ โดยมีการพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การประกวด ให้
ครอบคลุมทั้งระดับนโยบายและการบริหารจัดการ ในจังหวัด อ าเภอ ชุมชน  สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน/
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เรือนจ า/ทัณฑสถานและส านักงานคุมประพฤติจังหวัด โดยการประกวดระดับภาคใต้ประจ าปี 2563 จ.ภูเก็ต มีผล
การด าเนินงานท้ังด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านเข้ารอบเข้าสู่การประกวดระดับประเทศถึง 5 ผลงาน 
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