
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มาตรการของ สธ.  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, nationweekend, thestandard) 
   -ในหลวง-พระราชินี พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ แก่สถาบันโรคทรวงอก-สถาบันบําราศนราดูร เพื่อใช้ตรวจหาโควิด 19 และต่อยอดสู่การปูองกัน
โรคทางเดินหายใจ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ข่าวหุ้น, ผู้จัดการ, สํานักข่าวไทย, ไอ
เอ็นเอ็น, thaipbs) ทีวีช่อง 3, TNN, thaipbs 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม
แนวปฏิบัติปูองกันการระบาดโรคโควิด 19 ที่ศูนย์การค้าสยาม พารากอน และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กทม. ก่อนผ่อนปรนระยะที่ 2 ให้เปิดกิจการ
ประเภทห้างสรรพสินค้า 
สื่อที่น าเสนอ  : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผจก., mcot, siangtai) ทีวีช่อง 3 
   -ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานปูองกันควบคุมโรคติดเช้ือโควิด 19 ที่ จ.ภูเก็ต ยืนยันภูเก็ตไม่พบผู้ติดเช้ือโควิด 19 ติดต่อกัน 
13 วันแล้ว ส่วนปัญหาผลตรวจโควิด 19 คลาดเคลื่อน 4 ราย น่าจะเกิดจากข้อผิดพลาดของเครื่องตรวจท่ีเพิ่งนํามาใช้ใหมแ่ละน้ํายาที่ใช้ในการตรวจ ซึ่ง
จะมีการตรวจสอบอีกครั้ง 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, 
ไทยโพสต์, สํานักข่าวไทย, ข่าวหุ้น, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, สปริงนิวส์, สวท., ไอเอ็นเอ็น workpointnews, thaipbs) ทีวีทุกช่อง 
   -นพ.อนุพงษ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันนี้มีผู้ติดเช้ือรายใหม่ 1 ราย มีประวัติเดินทางไปสถานที่ชุมนุมชน จ.ภูเก็ต ค้นพบ
จากการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านของอสม. จ.เชียงใหม่ มีผู้ปุวยกลับบ้าน 6 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 2,850 ราย เหลือผู้ปุวยรักษาในรพ. 112 ราย ไม่มี
ผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิต 56 ราย ผู้ปุวยสะสมทั้งสิ้น 3,018 ราย ทีมสอบสวนโรค จ.เชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคและไทม์ไลน์ของผู้ปุวยรายใหม่ 
ซึ่งเดินทางมาจากภูเก็ตที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูง กลับภูมิลําเนา จ.เชียงใหม่ ส่วนลูกและภรรยาของผู้ปุวยได้เข้ารับการตรวจหาโรคแล้ว 
   -กรณีการสวมหน้ากากอนามัยวิ่งในสวนสาธารณะ แนะนําให้จัดโซนนิ่งในสวน แยกกันระหว่างคนวิ่งและคนเดิน เพื่อให้ทั้ง 2 กลุ่มใช้สวนได้พร้อมกัน 
ไม่ทําให้เกิดความกังวล แต่การจะสวมหน้ากากอนามัยตอนว่ิงหรือไม่อยู่ท่ีดุลยพินิจของแต่ละคน  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, มติชนสุดสัปดาห์, เดลินิวส์, คมชัดลึก, แนวหน้า, ข่าวสด, 
ประชาชาติ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, สวท., ไอเอ็นเอ็น, thaipbs, thebangkokinsight, bluechipthai, thaipbs, 
acnews, isaranews) ทีวีทุกช่อง 
   -นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยสถานการณ์โรคโควิด 19 มีแนวโน้มดีขึ้น เตรียมเปิดบริการทันตกรรมกับผู้ปุวยนัดรักษา
ต่อเนื่อง หรือจําเป็นต้องปรับแก้ไขอุปกรณ์ในช่องปาก ผู้ปุวยท่ีจําเป็นต้องรักษาร่วมกันระหว่างแพทย์และทันตแพทย์ โดยรพ.ปรับรูปแบบการให้บริการ 
มีระบบนัดหมายล่วงหน้า ระบบปรึกษาทันตแพทย์ทางไกลก่อนรับบริการ และพิจารณานัดผู้ปุวยตามความจําเป็น จัดแยกสถานที่บริการ บริการแบบ
เว้นระยะห่าง จัดระบบระบายอากาศ จัดคิวรักษาเป็นช่วงเวลา ทําความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัส ใส่หน้ากากอนามัย การทําความสะอาดมือ เป็นต้น 
และประเมินความเสี่ยงติดเช้ือโควิด 19 โดยใช้แบบประเมินบนเว็บไซต์รพ.ราชวิถี ขอให้ประชาชนโทรสอบถาม/นัดล่วงหน้าท่ีรพ.ใกล้บ้าน  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ 
   -นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ โฆษกกรมสุขภาพจิต เผย 10 วิธีปรับตัว อยู่บ้านพร้อมหน้า หนีโควิด ขจัดปัญหาทะเลาะกันทุกวัน ในครอบครัว 1.พูดคุย
สื่อสารกันอย่างเป็นมิตร 2.รับฟังความคิดเห็นกันและกัน 3.งดการตําหนิหรือประชดประชัน 4.ปรับทัศนคตินึกถึงแต่สิ่งดีๆ 5.จัดระยะห่างให้แต่ละคนมี
พื้นที่ส่วนตัว 6.แบ่งหน้าที่กิจวัตรประจําวันต่าง ๆ ให้ชัดเจน เหมาะสมและยุติธรรม 7.เข้าใจ ยอมรับระดับความกังวลของสมาชิกแต่ละคนที่แตกต่าง
และไม่เหมือนกัน เพื่อลดการขัดแย้ง 8.โทรติดต่อเพื่อน ญาติที่ห่างไกล ช่วยคลายความเหงาหรือเครียด 9.หากรู้สึกเครียดมาก ควรหาวิธีผ่อนคลาย โดย
ปรึกษาคนในครอบครัวหรือขอความช่วยเหลือจากผู้นําชุมชน หรือองค์กรต่าง ๆ และ 10.ไม่ควรใช้ยาเสพติด แอลกอฮอล์ ภาวะซึมเศร้าจะมากขึ้น ควร
พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกําลังกายอย่างพอเหมาะ 
มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ thaiqoute 
   -เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งนายกฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการปูองกันและ
ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อให้การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการปูองกันและยับยั้งการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ดําเนินการไปโดยเป็นลําดับขั้นตอน ตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกและผลการประเมินสถานการณ์ ทางด้าน
สาธารณสุข  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, 
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ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, สํานัก
ข่าวอิศรา, siamsport, innnews, newtv, sanook, mthai, bbc, acnews js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, thestandard, 
bangkokbiznews, workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat, kapook) ทีวีทุกช่อง 
    -นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า วันนี้ไทยพบผู้ปุวยใหม่ 1 ราย ผู้ติดเช้ือสะสม 3,018 ราย รักษาหาย 2,850 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต รวม
ผู้เสียชีวิตสะสม 56 ราย จังหวัดที่ยังมีผู้ปุวยสะสม คือ กทม. ยะลา สมุทรปราการ ชลบุรี และปัตตานี ส่วนจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ปุวยช่วง 28 วันที่ผ่าน
มา มี 19 จังหวัด และ 9 จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ปุวย ได้แก่ กําแพงเพชร, ชัยนาท, ตราด, น่าน, บึงกาฬ, พิจิตร, ระนอง, สิงห์บุรี, อ่างทอง 
   -การใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New normal ทุกคนจะต้องมีการปรับตัว ส่วนผู้ประกอบการต้องใช้แพลตฟอร์มใหม่ ผ่านแอปพลิเคช่ัน “ไทยชนะ” โดย
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นจะได้คิวอาร์โค้ดของกิจการของตนเอง ซึ่งต้องนําไปติดไว้ด้านหน้าของกิจการ เพื่อให้ประชาชนสแกนก่อนเข้าไป
รับบริการ ส่วนเรื่องวัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดเพราะฤดูฝนไข้หวัดใหญ่เกิดการแพร่ระบาดได้ง่าย และอย่าลืม 5 มาตรการควบคุมสําคัญ เช่น 
สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด เว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น 
   -วันน้ี (14 พ.ค.) จะมีคนไทยท่ีตกค้างกลับจากเยอรมนี 80 คน บังคลาเทศ 197 คน ซึ่งท้ังหมดต้องเข้ารับการกักกันในสถานท่ีของรัฐทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค โดยตั้งแต ่3 เม.ย.-13 พ.ค. 2563 มีผู้เข้ารับการกักกันสะสม 18,139 คน ผู้เข้ากักกันปัจจุบัน 9,599 คน ผู้กลับบ้านสะสม 8,540 คน โดย 
3 ประเทศท่ีเดินทางกลับสูงสุด ได้แก่ มาเลเซีย อินเดีย และสหรัฐอเมริกา 
   -นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการ ก.ดิจิทัลฯ เผย ศบค.ได้ทําแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ดูแลเรื่องมาตรการ 5 ข้อ ของ ศบค. โดยให้
ผู้ประกอบการ/ร้านค้าลงทะเบียนในเว็บไซต์เพื่อให้ได้คิวอาร์โค้ดมาติดที่หน้าร้าน เมื่อประชาชนมาใช้บริการจะต้องสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเช็คอินและ
ลงทะเบียนไปยังกรมควบคุมโรค ยืนยันไม่ละเมิดสิทธิ และเป็นข้อมูลลับในการควบคุมโรค เปิดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนได้วันท่ี 15 พ.ค.นี ้
   -พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวถึงข่าวการประกาศลดเวลาเคอร์ฟิวเป็น 23.00-04.00 น. ว่า ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ของ ศบค. ซึ่งในวันน้ี (15 พ.ค.) นายกฯ จะพิจารณาอีกครั้งในท่ีประชุม ศบค. ชุดใหญ่ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์ 
   -พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก ก.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมสถานท่ีกักกันตัวของรัฐในการรองรับคนไทยท่ีเดินทางกลับจากต่างประเทศ 
ว่า ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากการพบผู้ติดเช้ือลดลงและผู้ปุวยรักษาหายกลับบ้านได้มากขึ้น ทําให้บุคลากรทางการแพทย์มีพื้นที่ในการ
รักษาและรองรับคนไทยที่มีจะเดินทางกลับจากต่างประเทศได้เพิ่มเติม กําลังช่วยกันเพิ่ม ให้เป็น 400 คนต่อวัน และขอความร่วมมือญาติไม่ให้เยี่ยม
ระหว่างกักตัว แต่สามารถติดต่อผ่านเครื่องมือสื่อสารได้ตลอดเวลา 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ผู้จัดการ 
   -ผบ.ตร. สั่งเพิ่มความเข้มในการตรวจตราบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง หลังสถิติจับกุมผู้ฝุาฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไม่ลด พบยังมีกลุ่มบุคคลจัดปาร์ตี้มั่ว
สุมเสี่ยงแพร่เชื้อในหลายพื้นท่ี 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ js100 
   -ผู้ว่าฯ กทม. เผย วันนี้กทม.ไม่พบผู้ปุวยติดเช้ือรายใหม่เพิ่ม แต่จากที่มีผู้ปุวย 1 คนใน จ.เชียงใหม่ เป็นผู้ที่เดินทางมาจาก จ.ภูเก็ต กทม.จึงเน้นการ
ค้นหาผู้ที่เดินทางมาจาก จ.ภูเก็ต เพื่อนําเข้าสู่กระบวนการติดตามเฝูาระวัง ส่วนกรณีผ่อนปรนให้กิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ กลับมาเปิดดําเนินการ ได้ให้
สํานักงานเทศกิจ สํานักงานเขต ประสานเจ้าหน้าที่ตํารวจในพ้ืนท่ี และ กอ.รมน.กทม. ตรวจตราอย่างเข้มข้นจริงจัง 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ js100 
   -นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. เปิดเผยถึงการเรียนการสอนทางไกลผ่านสัญญาณฟรีทีวี 17 ช่อง (37-53) และออนไลน์ ตั้งแต่ระดับอนุบาลไป
จนถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จะเริ่มทดสอบระบบในวันที่ 18 พ.ค.นี้ และหากวันที่ 1 ก.ค. สถานการณ์คลี่คลายแล้ว โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้
ตามปกติ 
ประเด็นผลกระทบ 
1.แหล่งชุมชนยังเสี่ยงติดเชื้อรายใหม่ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ  
   -นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เผย จากรายงานผู้ติดเช้ือวันนี้พบว่าการไปในสถานท่ีชุมชนที่มีคนรวมกันจํานวนมาก โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรค ยังมีความเสี่ยงที่จะติดเช้ือ แนะนําประชาชนหากจําเป็นต้องไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น ตลาด ห้างฯ หรือพื้นที่
แออัด ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น 1-2 เมตร พกแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และไม่นํามือมาสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก 
เมื่อกลับถึงบ้านให้ทําความสะอาดร่างกายทันที นอกจากน้ี พบว่า มาตรการคัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงของหน่วยงานด้านการปกครอง รวมถึง
การลงพื้นที่เคาะประตูบ้านของอสม. ทําให้ค้นพบผู้ติดเชื้อและนําเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างทันท่วงทีปูองกันการแพร่เช้ือเป็นวงกว้างในชุมชน 
2.แรงงานไทยในต่างแดนหนีกลับเข้าประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, js100) 
   -ที่ จ.สตูล พบแรงงานไทยในต่างแดนหนีกลับเข้าประเทศอีก 24 ราย ตลอดการเปิดด่านฯ มีคนเดินทางเข้า จ.สตูล 2,000 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
สวนยางพาราและแรงงานประมงที่เอกสารเดินทางขาด จึงถูกดําเนินคดีหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และควบคุมตัวมากักโรค 14 วัน ขอความ
ร่วมมือคนไทยในประเทศมาเลเซียเดินทางกลับประเทศอย่างถูกกฎหมาย และปฏิบัติตามมาตรการของสธ. และขอให้รักษาสุขภาพตัวเองและครอบครัว  
3. รายงานพบผู้ติดเชื้อน้อย  



   3 
ประเด็นข่าว 

สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, mcot 
   -โฆษก ศบค .  เผย  กรณีที่ มี ข้ อสงสั ย ไทยพบผู้ ติ ด เ ช้ื อน้ อย เพราะอาจวิ นิ จฉั ย เป็น โรคอื่ น  เ ช่น  โ รคปอดอัก เสบหรื อปอดบวม  
กรมควบคุมโรคได้เปิดเผยสถิติของโรคปอดอักเสบในประเทศไทย ตั้งแต ่1 ม.ค. - 9 พ.ค. 2563 พบว่า ช่วงต้นปีมีผู้ปุวยสูงและค่อยๆ ลดลง ซึ่งเกิดจาก
การรณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนตัวเอง การล้างมือ ซึ่งนอกจากส่งผลดีต่อโรคโควิด 19 แล้ว ยังส่งผลดีกับโรคปอดอักเสบด้วย ยืนยันไม่มี
การซ่อนตัวเลขผู้ปุวยโควิด 19 เห็นได้จากสถิติที่ผู้ปุวยโรคปอดอักเสบลดลง และยืนยันว่าจะต้องดูแลผู้ปุวยทุก ๆ โรคเป็นอย่างดีเช่นกัน 
4.ผลวิจัยโควิดติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังไม่แน่ชัด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight 
   -นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวถึงผลการศึกษาในประเทศจีน ที่พบไวรัสโควิด 19 ในอสุจิผู้ติดเช้ือ รวมทั้งผู้ปุวยที่ฟื้นตัว
จากการรักษา ว่า เป็นแค่การศึกษาเบื้องต้น ย้ํายังไม่เคยพบการติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ แต่แนะนําให้ปูองกันโดยใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้ง หลีกเลี่ยง
สัมผัสใกล้ชิดกับคนท่ีเพิ่งหายปุวยโควิด 30 วัน 
5.รายงานผู้ติดเชื้อที่ จ.เชียงใหม่ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาไท) 
   -นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นพ.สสจ.เชียงใหม่ และ ผอ.สคร.1 เชียงใหม่ ร่วมแถลงไทม์ไลน์ของชายอายุ 39 ปี ผู้ปุวยติดเช้ือ
โควิด 19 รายใหม่ ว่า เดินทางออกจากภูเก็ตวันท่ี 1 พ.ค. พร้อมภรรยาและลูกสาว ด้วยรถยนต์ส่วนตัว แวะซื้ออาหารตามรายทาง นอนพักที่ปั๊มน้ํามัน
แห่งหนึ่งใน จ.นครปฐม จากน้ันเดินทางต่อกลับถึง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน-คกก.ควบคุมโรคติดต่อหมู่บ้าน 
พร้อมเข้า Home Quarantine 14 วัน ตามมาตรการของจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม.เข้าไปตรวจไข้ทุกวัน กระทั่ง 13 พ.ค. สสจ.ตรวจพบติดเชื้อโควิด 
19 จึงนําตัวส่งรพ.นครพิงค์ทันที 
6.การช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ newsch3 
   -จากกรณี พยาบาล รพ.แห่งหนึ่ง ใน จ.เชียงราย เสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ปุวยโควิด 19 เมื่อต้นเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา ล่าสุด 
“บุ๋ม ปนัดดา” พิธีกรช่ือดัง เผยว่า ได้รับเลี้ยงดู “น้องคริสมาสต์” ลูกสาวของพยาบาลรายดังกล่าวเป็นบุตรบุญธรรม และตั้งคําถามถึงสธ.เรื่องเงิน
เยียวยาครอบครัว เพราะวันน้ียังไม่มีการช่วยเหลือใด ๆ ทั้งสิ้น 
7.เกาหลีใต้ขอไทยปลดพ้นเขตติดโรค 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด 
   -นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ เผย เกาหลีใต้ได้หารือถึงแนวทางการผ่อนปรนให้นักธุรกิจและภาคเอกชนของเกาหลีใต้เดินทางมาเจรจาธุรกิจ
ในไทยได้ ซึ่งจะต้องหารือกับก.การต่างประเทศถึงความเป็นได้ โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสาธารณสุข และ ศบค. จะเป็นผู้พิจารณา 
   -นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกฯ ฝุายการเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า เกาหลีใต้ยังขอให้ไทยปลดรายช่ือออกจากประเทศเขตโรคติดต่อ
อันตราย และยังมีประเทศอื่นที่สนใจและติดต่อขอให้ไทยผ่อนปรนการเดินทางเข้าประเทศ เช่น ฮ่องกง ที่มีความเป็นไปได้เพราะควบคุมสถานการณ์โค
วิดได้บ้างแล้ว 
สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ 
   -สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แจ้งปิดสํานักงานวันที่ 14-15 พ.ค. หลังพบเจ้าหน้าที่มีอาการไข้สูง และได้ส่งตรวจร่างกาย รอยืนยันผลตรวจ พร้อม
ประสาน สธ. มาฉีดพ่าฆ่าเชื้อในสํานักงาน 
สื่อที่น าเสนอ : มติชนออนไลน์ 
   -นพ.เรวัต วิศรุตเวช อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ และสมาชิกพรรคเสรีรวมไทย โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กับสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ว่า วันที่ไม่มีผู้ติดเช้ือรายใหม่เลย รัฐบาลยังไม่ยกเลิกเคอร์ฟิว แสดงถึงความต้องการที่จะควบคุมประชาชนด้วย
กฎหมายพิเศษท่ีไม่เกี่ยวกับโรคระบาด 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน 
   -ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ แนะนําอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ทั้ ถ้าทําถูกวิธีจะปลอดเช้ือโควิด 19 
แน่นอน เพราะสัตว์จากปศุสัตว์เกือบท้ังหมดไม่มีหลักฐานว่ามีไวรัสตัวนี้อยู่ มีการศึกษาชัดเจนว่าไวรัสตัวนี้ไม่ติดในหมู ไก่ เป็ด หรือในปศุสัตว์ ที่อยาก
เน้น คือ ต้องปรุงอาหารให้สุก และไม่ทานอาหารดิบๆ สุกๆ เด็ดขาด สําหรับไวรัสโควิดสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ที่อุณหภูมิ 56 องศาฯ ในเวลา 30 นาที ถ้า
เป็นอุณหภูมิ 65 องศาฯ สามารถฆ่าได้ในเวลา 15 นาที อุณหภูมิยิ่งสูงข้ึนก็ใช้เวลาน้อยลง ถ้า 100 องศาเซลเซียสฆ่า ได้ทันที 
สถานการณ์ในต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สํานักข่าวอินโฟเควสท์, 
โพสต์ทูเดย์, สํานักข่าวอิสรา, กรุงเทพธุรกิจ, สํานักข่าวไทย, mcot, xinhuathai) 
   -นิวซีแลนด์ หารือ ออสเตรเลีย เรื่องการสร้าง Bubble หรือช่องทางการเดินทางโดยไม่ต้องมีการกักตัวระหว่างพลเมืองของประเทศทั้งสอง 
นักวิเคราะห์ ช้ีอาจเป็นตัวอย่างหรือเป็นตัวแบบสําหรับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคได้ 
   -สหรัฐอเมริกา ผู้เช่ียวชาญด้านโรคติดต่อ เตือนว่า การเร่งผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์อย่างรวดเร็วเกินไป อาจทําให้เช้ือไวรั สโควิด 19 กลับมา



   4 
ประเด็นข่าว 

แพร่ระบาดซ้ําอย่างหนักจนไม่สามารถควบคุมได้ ส่วนที่นิวยอร์ก อยู่ระหว่างการตรวจสอบกรณีเด็กประมาณ 102 ราย ที่ได้รับการวินิจฉัยว่า "มีกลุ่ม
อาการอักเสบหายาก" ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับโควิด 19 มี 71% ของผู้ปุวยกลุ่มอาการดังกล่าวต้องเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ปุวยหนัก 19% ต้องใส่
เครื่องช่วยหายใจ และ 43% ยังคงรักษาตัวอยู่ใน รพ.  
   -บราซิล  ประธานาธิบดี  ออกมา เรี ยกร้ อง ให้ แต่ ละท้ องถิ่ นคลา ยมาตรการล็อกดาวน์  อนุญาตให้ เปิ ด ยิ มออกกํ าลั งกาย  และ 
ร้านเสริมสวย แม้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อจะพุ่งสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก อยู่ท่ี 177,589 ราย  
   -ซาอุดีอาระเบีย เตรียมประกาศเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานตลอด 24 ชม. ในช่วงวันตรุษอีดิลฟิฏรี เทศกาลเฉลิมฉลองของชาวมุสลิม
หลังสิ้นสุดเดือนรอมฎอน มีผลบังคับใช้ 23-27 พ.ค.นี ้
   -เกาหลีใต้ จะใช้ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลการใช้บัตรเครดิต และภาพจากกล้องวงจรปิด เร่งติดตามตัวกลุ่มคนที่เดินทางไปเที่ยวสถานบันเทิงใน
ย่านอิแทวอน เพื่อตรวจคัดกรองและระบุตัวผู้ติดเช้ือโควิด 19 โดยมี จนท. 8,559 คน ช่วยติดตามผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอีกประมาณ 2,000 คน ที่ยังไม่
สามารถติดต่อได้     
   -รัสเซีย งดใช้เครื่องช่วยหายใจผลิตในประเทศบางรุ่นที่ผลิตหลังวันท่ี 1 เม.ย. หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่รพ.สองแห่ง คาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับเครื่องช่วย
หายใจท่ีใช้ดูแลผู้ปุวยโรคโควิด 19 
   -ญี่ปุ่น แถลงว่า สามารถเริ่มการทดสอบยาที่สกัดจากแอนติบอดีหรือโปรตีนที่ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ปุ วยที่หายจากโรคโควิด 19 อย่างเร็ว
ที่สุดในเดือน ก.ค. นี้ นอกจากน้ี ได้เตรียมยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินเกือบท้ังประเทศยกเว้นเขตเมือง 
   -อิน เ ดีย  กลุ่ มสิทธิ  เตื อนทางการอิน เดี ยที่ เ ร่ งผลักดันให้ประชาชนใช้แอปพลิ เค ชันติ ดตามตั ว เพื่ อควบคุมการระบาดของโรค  
โควิด 19 อาจรุกล้ําความเป็นส่วนตัว เพราะใช้ GPS เก็บข้อมูลตําแหน่งผู้คนและสร้างฐานข้อมูลกลาง เป็นวิธีท่ีประเทศอื่นไม่ทํา 
   -เวียดนาม กําลังพยายามรักษาชีวิตของนักบินเวียดนามแอร์ไลน์ชาวอังกฤษ ที่กําลังปุวยข้ันวิกฤติจากการติดเช้ือโควิด 19 ไม่ให้เป็นผู้เสียชีวิตศพแรก
ของประเทศ เผยมีประชาชน 10 คน เสนอบริจาคปอดให้ปลูกถ่ายแต่ถูกปฏิเสธ 
   -สเปน เผยผลการศึกษาระยะที่ 1 ระบุ ชาวสเปนร้อยละ 5 ติดเชื้อโควิด 19  
   -ลาว ไม่พบผู้ปุวยโควิด 19 รายใหม่ ติดต่อกัน 32 วัน 
   -อังกฤษ เจ้าหน้าที่จําหน่ายตั๋วหญิง วัย 47 ปี เสียชีวิตจากโรคติดเช้ือโควิด 19 หลังจากถูกชายที่อ้างว่าติดเช้ือไวรัสถ่มน้ําลายใส่ เมื่อปลายเดือน
มีนาคมที่ผ่านมา 
   -สถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด19 ท่ัวโลก ผู้ติดเชื้ออยู่ท่ี 4,357,565 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 293,216 ราย รักษาหายแล้ว 1,611,236 ราย สหรัฐ ติดเช้ือ 
1,408,636 ราย (เสียชีวิต 83,425 ราย) สเปน ติดเช้ือ 269,520 ราย (เสียชีวิต 26,920 ราย) รัสเซีย ติดเช้ือ 242,271 ราย (เสียชีวิต 2,212 ราย) 
สหราชอาณาจักร ติดเช้ือ 226,463 ราย (เสียชีวิต 32,692 ราย) อิตาลี ติดเชื้อ 221,216 ราย (เสียชีวิต 30,911 ราย) 
ค าแนะน าการปฏิบัติตนช่วงฝนตกหนัก 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, Innews, สปริงนิวส์, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, TNN, New18) 
   -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า จากรายงานของกรมอุตุฯช่วงวันที่ 14-18 พ.ค. บางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบเกิดอันตราย
จากพายุฝนฟูาคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก รวมทั้งฟูาผ่า โดยการปูองกัน ขณะเกิดฝนฟูาคะนอง ให้หลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่ง ถอดเครื่องประดับโลหะ
ออกจากร่างกาย  หากหลบอยู่ในรถยนต์ ให้จอดรถห่างจากต้นไม้ใหญ่ ตึกสูง เสาไฟฟูาหรือปูายโฆษณาขนาดใหญ่ ดับเครื่องยนต์ ปิดกระจก และอย่า
สัมผัสส่วนของรถที่เป็นโครงโลหะ เมื่ออยู่ในอาคารควรปิดประตหูน้าต่างทุกบาน และอยู่ห่างจากผนังอาคาร ประตูและหน้าต่าง ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟูา
ออกให้หมด หากพบเห็นผู้ที่ถูกฟูาผ่าให้เคลื่อนย้ายไปยังตําแหน่งที่ปลอดภัย สามารถแตะตัวได้ เนื่องจากต่างจากผู้ที่ถูกไฟฟูาดูดหรือไฟฟูาซ็อต รีบโทร
แจ้ง สายด่วน1669 กรณีผู้ถูกฟูาผ่าหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ ให้รีบปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ร่วมกับการนวดหัวใจ หรือใช้เครื่อง AED  และ
รีบนําส่ง รพ. 
งบฯบัตรทอง 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมนถ์ูกทุกข้อ 
  -เสนอจดหมายจากอดีตบุคลากรสาธารณสุข ผู้ใช้นาม แมวขาว ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับข่าวเรื่องตัดงบบัตรทอง ว่า  เมื่อรมว.สธ.สั่งบรรจุพนักงานของรัฐ
45,000อัตราเป็นขรก. ดังนั้นงบเหมาจ่ายฯที่รัฐบาลจัดสรรให้แต่ละรพ.ก็จะต้องลดลง เพราะไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของรัฐที่เป็นภาระหน้าที่
ของก.การคลังจ่ายแทน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะบุคลากรการแพทย์มิได้อิ่มตัวกับระบบราชการตามความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูประบบ
ราชการ ที่อ้างว่าหมออิ่มตัวกับระบบราชการ เพื่อที่จะผลักดันค่าตอบแทนของบุคลากรการแพทย์ให้รวมอยู่ในงบเหมาจ่ าย เพราะไม่สามารถผลักดัน
โรงพยาบาลศูนย์ให้ออกนอกนอกระบบราชการตามรอยรพ.มหาวิทยาลัยได้  งบเหมาจ่ายที่ลดลงไปจาก ๓,๖๐๐ บาทต่อหัว อย่างไรก็ตาม ยังต้องใช้
สําหรับนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด ซึ่งทําให้ขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ จนต้องขอรับบริจาค ดังนั้นวิธีการที่รัฐบาล
จัดงบประมาณแบบเหมาจ่ายจึงเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องก็คือ แยกงบประมาณในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าออกจากงบประมาณอื่นๆ  
เช่น งบจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ค่าน้ํา ค่าไฟ 
วิธีจัดการความเครียด 
  สื่อที่น าเสนอ :  newtv, เว็บไซต์ไทยรัฐ 
  -เสนอข่าว นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า  วิธีการคลายเครียดที่ประชาชนควรฝึกปฏิบัติให้
เป็นทักษะประจําตัวไว้คือ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยใช้เทคนิคของการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อแต่ละส่วนอย่างรู้ตัว ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ารวม 10 กลุ่ม 
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สามารถทุทําได้ทุกวัย ด้วยตนเอง ในการฝึกปฏิบัติให้ทําในสถานท่ีที่มีความสงบ น่ังในท่าสบาย คลายเสื้อผ้าให้หลวม ถอดรองเท้า หลับตา ทําใจให้ว่าง 
ให้สมาธิจดจ่ออยู่ที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายที่จะฝึกเกร็งและคลายออก โดยใช้เวลาเกร็งนานประมาณ 3-5 วินาที และผ่อนคลายนาน 10-15 
วินาที จึงเริ่มเกร็งซ้ําใหม่ ทั้งนี้เพื่อผลในระบบการไหลเวียนเลือดด้วย หากฝึกปฏิบัติคลายเครียดแล้ว ยังไม่ได้ผล จิตใจยังไม่สบายหรือใช้ชีวิตประจําวัน
ไม่ได้ เช่นนอนไม่หลับ กินไม่ได้ เป็นติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ขึ้นไป ขอให้ปรึกษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือโทรปรึกษาสายด่วนของ รพ.จิตเวช
นครราชสีมาฯ หมายเลข 06 1023 5151 , 0 4423 3999 ในวันและเวลาราชการ หรือโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิตหมายเลข 1323  
สมุนไพรช่วยไล่ยุง 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. เดลินิวส์, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, New18, เนช่ันทีว)ี 
   -เสนอข่าว นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า รายงานของกรมควบคุมโรค คาดการณ์ว่าในปี 63 ประเทศไทยมี
ผู้ปุวยไข้เลือดออกประมาณ 140,000 ราย ซึ่งกลุ่มเสี่ยงคือเด็ก อายุ 5-14 ปี แต่กลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตคือผู้ใหญ่ อายุ 35 ปี ขึ้นไป โดยเฉพาะในผู้ใหญ่
ที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง ทั้งนี้โรคไข้เลือดออกมีความคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดในช่วงแรก ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องโดยเฉพาะในระยะที่มีเลือดออก 
หรือระยะช็อก ก็ทําให้เสียชีวิตได้ แนะนําสมุนไพรมีสารสําคัญช่วยไล่ยุง ปูองกันโรคไข้เลือดออกได้ เช่น ตะไคร้หอม โดยนําต้นตะไคร้หอมสดมาขยี้หรือ
ทุบให้มีกลิ่น นําไปวางบริเวณมุมอับ หรือจุดที่ต้องการไล่ยุง นอกจากน้ี ยังมีตะไคร้ ผิวมะกรูด กะเพรา โหระพา ยูคาลิปตัส สามารถนํามาใช้วิธีเดียวกัน 
แนะนําการทําสเปรย์ตะไคร้ โดยหั่นตะไคร้หอมเป็นช้ินเลก็ 100 กรัม ผิวมะกรูดหั่น 50 กรัม ห่อด้วยผ้าขาวบาง ใส่ลงในโหลแก้วเติมเอทิลแอลกอฮอล์ 1 
ลิตร ใส่การบูร 10 กรัม ปิดฝาให้แน่นหมักไว้ 7 วันโดยต้องเขย่าโหลแก้วทุกวัน เมื่อครบกําหนดกรองเอาแต่น้ํานํามาบรรจุขวดสเปรย์ ติดฉลากปูองกัน
การหยิบใช้ผิด วิธีใช้ให้ฉีดตามผิวกาย ควรระวังการสัมผัสกับเยื่อบุอ่อน เพราะอาจเกิดการระคายเคืองได้  ทั้งนี้ แนะนําให้กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
หลีกเลี่ยงเข้าไปสถานท่ีที่ยุงชุกชุม ไม่สวมเสื้อผ้าสีทึบ และพกพาสเปรย์ตะไคร้หอมไว้ไล่ยุง ปูองกันไม่ให้ยุงกัดและปูองกันโรคที่จะมากับยุงในช่วงฤดูฝน 
ชาวบ้านท้องเสียจากกุ้งจ่อม-ปลาจ่อม 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.ออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, เดลินิวส์, บ้านเมือง, Innews, thaipbs, one31, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, เนช่ันทีวี) 
   -เสนอข่าว ทีร่พ.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น มีผู้ปุวยจาก 5 ตําบลในอําเภอหนองเรือ เข้ารับรักษาด้วยอาการคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ปวด
บิดท้อง จํานวน 52 ราย หลังจากรับประทานกุ้งจ่อมปลาจ่อม ที่ซื้อจากร้านค้าในหมู่บ้าน และจากแม่ค้า ตลาดคลองถมดอนโมง โดยมีผู้ปุวยต้องนอน
รักษาตัวในรพ. 31 ราย  
    นพ.ชุมพจน์ วรธรากุล ผอ.รพ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ได้ร่วมประชุมกับนายอําเภอหนองเรือ และทีมสอบสวนโรคในพื้นที่ เพื่อเร่งค้นหา
สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค คาดว่าน่าจะเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ตั้งแต่กระบวนการผลิต ฝากเตือนไปยังผู้ผลิตให้รักษาความสะอาด สวม
ถุงมือในขณะประกอบอาหาร ผู้บริโภค ไม่ควรรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะในช่วงภาพอากาศร้อน อีกทั้งเลือกสถานที่ซื้อที่สะอาดและถูก
สุขอนามัย เบื้องต้นสั่งให้หยุดผลิตและจําหน่ายปลาจ่อมในพื้นที่แล้ว 
จับเจ้าของร้านยาค้ากัญชาออนไลน์ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ ไทยรัฐออนไลน์ 
   -เสนอข่าว ตํารวจ บช.ปส. จับกุม นายเกาะเพชร หรือเพชร จุฬารักษ์ เจ้าของร้านขายยาช่ือ “ร้านยาหวานขม” ตั้งอยู่ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 93 
กทม .มีพฤติกรรมลักลอบขายยาเสพติดให้ลูกค้าผ่านสื่อออนไลน์ ตั้งกลุ่มไลน์ลับช่ือ “LEANER-24SHOP” และ “ตลาดยาหวานขม” ขายยาเสพติดให้
สมาชิกกว่า 1,000 คน ทั่วประเทศ อาทิ กัญชาปลูกแบบออร์แกนิก โคเคน ใบกระท่อม ยาแก้ไอ ยาเสียสาวและยาแผนปัจจุบันประเภทอื่น ผู้ต้องหารับ
สารภาพจําหน่ายยาเสพติดมานานกว่า 1 ปี 
   น.ส.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาฯ อย. เปิดเผยว่า จากข้อมูลการตรวจสอบประวัติของนายเกาะเพชร พบว่าไม่ใช่เภสัชกร แต่ขอใบอนุญาตเปิดร้าน
ขายยาแผนปัจจุบันอย่างถูกต้อง โดยว่าจ้างเภสัชกรมาดูแลหน้าร้าน อยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติของเภสัชกรว่ามีความเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่  
สีเขียวในแกงเขียวหวานไก่ 
สื่อที่น าเสนอ : ทีวีช่องone, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ข่าวสด 
   -ผู้ใช้เฟซบุ๊กช่ือ Kwanludee Nimala โพสต์คลิปรีวิวแกงเขียวหวาน ร้านหนึ่งในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ที่สั่งจากฟููดแพนด้า มีการแสดงความเห็นมากมาย 
เพราะดูไม่ออกเลยว่าคือ แกงเขียวหวาน หรือ ชาเขียวนมสด พร้อมตั้งคําถามว่า ร้านนั้นใส่สีผสมอาหารให้แทนเครื่องแกงหรือไม่ เพราะหน้าตามันเขียว
กว่าปกติ  ทั้งนี้ผู้โพสต์ระบุว่า ซื้อมา ราคา 89 บาท แต่กลิ่นเหมือนแกงเขียวหวาน ส่วนช้ินไก่เหมือนอยู่ในช่องแช่แข็งมานานมาก ชิมได้เพียงคําเดียว ก็
ต้องเอาทิ้ง เพราะรสชาติมันไม่ไหวจริง ๆ  นอกจากนี้ ซื้อมาพร้อมกับ ไข่ลูกเขย ซึ่งกลิ่นเหมือนเครื่องเทศของอินเดีย แต่ก็เขี่ยเครื่องเทศออก แล้วกินแต่
ไข่ เพราะตอนนั้นหิวมาก 
 
 

 


