
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
มาตรการของ สธ.  
สื่อที่น าเสนอ  : นสพ. (มติชน)  เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า , มติชน ,innnews, กรมประชาสัมพันธ์) 
   -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เยี่ยมชมอาคารผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจบ้านปู เพื่อยกระดับ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ เป็นรพ.โควิดสมบูรณ์แบบ และร่วมแถลงข่าวยุติการส่งผู้ป่วย โควิดเข้ารพ.สนามธรรมศาสตร์ โดยรายงานรายจ่ายในการด าเนินงาน ตั้งแต่ 
23 มี.ค.-18 พ.ค.63 รวม 3,766,169 บาท ประกอบด้วย ครุภัณฑ์-เวชภัณฑ์ 1,094,637 บาท , ค่าปรับปรุง 647,170 บาท , ค่าตอบแทนหรือค่าแรง 
782,740 บาท , ค่าสาธารณูปโภค 541,622 บาท , ค่าชดเชยค่าเช่าที่พัก 700,000 บาท โดยอาคารสถานท่ีและเครื่องมือทั้งหมดจะยังคงอยู่ มีเพียงทีม
บุคลากรทางการแพทย์ที่ย้ายออกไป จะยังคงสภาพเตรียมพร้อมจนถึงวันท่ี 30 ก.ย.63 แล้วค่อยมีการพิจารณาอีกครั้ง 
  สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์แนวหน้า 
   -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. รับมอบยา จากน.ส.สุภาภรณ์ แซ่จาง กรรมการผู้จัดการของบริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จ ากัด 
พร้อมคณะในฐานะผู้น าเข้ายาสมุนไพรจีนส าเรจ็รูปรายหลกัของไทย โดยได้บริจาคยา Lianhua Qingwen Capsule (เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล) 5,000 
กล่อง ส าหรับไปใช้ในการป้องกันหรือรักษาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19  
   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, nation weekend) newtv ,ทีวีทุกช่อง 
   -เสนอข่าว นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค แถลวว่า ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย พบว่า เป็นการติดจากผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้าที่ จ.
นราธิวาส คือ ติดจากครอบครัว ประมาณ 50% ติดเช้ือจากสมาชิกในครอบครัว และ 20% จากการติดเช้ือในที่ท างาน เตือนในครอบครัว ในที่ท างาน 
ยังต้องรักษาระยะห่าง  ใส่หน้ากากตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสจุดสัมผัสใช้ร่วมกัน ไม่ไปพื้นที่เสี่ยง พื้นที่แออัด  พร้อมย้ า
ความส าคัญของการสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” เช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้ง ที่ใช้บริการห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลนี้ ในการ
ตรวจรักษาโควิด-19 ได้เร็ว และฟรี  
   ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อภ. กล่าวว่า อภ.ได้วางแผนบริหารจัดการยารักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด -19 ภายในประเทศ
อย่างยั่งยืน ทั้งในภาวะวิกฤติและระยะยาว  ซึ่งมียาที่ใช้ร่วมกัน 7 รายการ ให้เพียงพอดูแลรักษาผู้ป่วย คือ 1. ยาคลอโรควิน รักษาโรคมาลาเรีย 2. ยา
ต้านไวรัสเอดส์สูตรผสม โลพินาเวียร์ และริโทรนาเวียร์ 3. ยาต้านไวรัสเอดส์ดารุนาเวียร์ 4. ยาต้านไวรัสเอดส์ริโทรนาเวียร์ 5. ยาอะซิโธรมัยซิน อีก 2 
รายการคือ ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน จัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ และยาฟาวิพิราเวียร์ จัดซื้อแล้วจาก 2 แหล่งผลิตหลัก ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน 
พร้อมพัฒนายาเม็ดฟาวิพิราเวียร์อยู่ระหว่างสั่งซื้อวัตถุดิบน ามาพัฒนาสูตรต ารับ ขยายขนาดการผลิต ศึกษาระดับยาในเลือดเทียบกับยาต้นแบบ คาดใช้
เวลาประมาณ 1 ปี และได้ร่วมกับ สวทช.วิจัยพัฒนาการสังเคราะห์วัตถุดิบยาฟาวิพิราเวียร์ จะแล้วเสร็จภายใน 3 – 6 เดือน 
   สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)  
   -เสนอข่าว ที่"ค่ายฮีโร่" อาคารหอพักนักศึกษาม.ราชภัฏอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี พร้อมด้วย นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ สสจ.
อุดรธานี ร่วมปล่อยตัวลูกหลานชาวอุดรธานีท่ีเดินทางกลับจากจ.ภูเก็ต ซึ่งเข้ากักตัวตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. 90 คน กลับบ้าน หลังจากครบ 14 วัน เหลือผู้ที่
รับการกักตัวอีก 252 คน  
   สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า  
      -เสนอข่าว ศูนย์ EOC จ.นครราชสีมา แถลงสถานการณ์เหลือผู้ป่วยยังรักษาอยู่ 1 ราย  ก าหนดตรวจค้นหา ผู้ป่วยเชิงรุกวันที่ 18-26 พ.ค.63  โดย
ให้แต่ละอ าเภอและพื้นที่เสี่ยง ท าแผน ค้นหากลุ่มเสี่ยง แต่ละพื้นที่ในบุคลากร เรือนจ า ผู้คุม แท็กซี่ ขับรถสาธารณะ แรงงานต่างด้าว  ผู้อยู่ในชุมชน
แออัด 
   สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ 
      -เสนอข่าว รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ จัดตั้ง“ตู้ดีต่อใจ”บริเวณด้านหน้ารพ. เพื่อแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ ยังได้จัดท าถุงดีต่อ
ใจภายในมีแบบประเมินความกังวลความรู้สุขภาพจิต หน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ขนาดพกพามอบให้กับประชาชน หน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต จะลงพื้นเชิงรุกประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนใส่ใจและดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง คนรอบข้าง และครอบครัว พร้อมอึดฮึดสู้ให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไป
ด้วยกัน 
   สื่อที่น าเสนอ : มติชน , เว็บไซต์แนวหน้า  
      -เสนอข่าว ศูนย์ EOC จ.ภูเก็ต รายงานว่า ตั้งแต่วันท่ี 5 ม.ค.-18 พ.ค. มีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้ว 225 ราย (ไม่พบรายใหม่) กลับบ้าน 203 
รายแล้ว (กลับบ้านเพิ่ม 1 ราย) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จ าหน่าย 1 ราย (ไม่มีจ าหน่ายเพิ่ม) ก าลังรักษา 18 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์
ที่ดี ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 6,432 ราย (รายใหม่ 110 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 76 ราย (เป็นผู้ติดเช้ือยืนยัน 18 ราย อยู่
ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 58 ราย) กลับบ้านแล้ว 6,356 ราย 
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   -ศูนย์ EOC จ.นราธิวาส เผย พบผู้ป่วยติดเช้ือโควิดเพิ่มอีก 2 ราย เป็นเพศชาย และเป็นลูกเขยที่สัมผัสผู้ป่วย รายที่ 36 ซึ่งมีอายุ 80 ปี  
    -ด้าน เพจ รพ.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา เผยแพร่ภาพการส่งผู้ปว่ยโควิดคนสุดท้ายในรพ.สงขลานครินทร ์กลับบ้าน ขณะที่รพ.สงขลานครินทร์ สาขา 
2 ยังคงเหลือผู้ป่วยโควิด อีกเพียง 2 คนเท่าน้ัน 
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, siamsport , innnews, 
newtv, mthai, bbc, acnews js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, workpointnews, 
reuters, thaiquote, prachachat,sanook) ทีวีทุกช่อง 
      -เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า มีผู้ติดเช้ือโควิด 19 รายใหม่ 2 ราย มาจากครอบครัวเดียวกัน จากจ.นราธิวาส เป็นชาย
อายุ  42 ปี และ หญิงอายุ  36 ปี ไปเฝ้าไข้บิดา โดยรอบแรกไม่แสดงอาการ และ ตรวจไม่พบเช้ือ จากนั้นตรวจซ้ าวันที่ 14 พ.ค. พบว่ามีเช้ื อโควิด 19 
ท าให้มีจ านวนผู้ติดเชื้อสะสม 3,033 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ยอดเสียชีวิตสะสม 56 ราย หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,857 ราย เหลือนอนรพ.120 ราย 
      ส าหรับรายงานคนไทยกลับจากต่างประเทศ ดังนี้  ประเทศเนเธอร์แลนด์ 34 คน ฝรั่งเศส 40 คน ญี่ปุ่น 61 จีน 33 คน และสหรัฐฯ 216 คน ในวัน
พรุ่งนี้ มีกลับมาจากประเทศรัสเซีย 78 คน อาเจนตินา 58 คน อินเดียจากเมืองกันกัสตา 219 คน ,นิวเดลี 35 คน และชิลี 7 คน ขณะที่ฝรั่งเศส 
ภายหลังมีการคลายล็อกเปิดสถานศึกษาให้เด็ก 1 ใน 3 มาเรียน พบว่าในสัปดาห์เดียวมีการติดเช้ือ 70 ราย แต่ยังไม่มีการระบุแน่ชัดว่าเป็นนักเรียนหรือครู 
   ส าหรับร้านเสริมสวย ยังไม่ให้ท าสีผม หรือท าไฮไลต์ จะมีโทษตามกฎหมาย กลุ่มสถานบันเทิง ผับ บาร์ อยู่ในกลุ่มสีแดง จะมีการผ่อนปรนหลังๆ 
ขอให้มีตัวเลขหลักเดียวไปนานๆ มีโอกาสกลับมาเปิดได้อีกครั้ง แต่ก็ต้องอยู่ในวิถีชีวิตใหม่ ระหว่างรอเปิดร้าน ให้ไปคิดนวัตกรรมอย่างไรให้เกิดความมั่นใจ
ว่า คนที่ไปนั่งดื่มแล้วจะไม่ติดเช้ือ  
   -การลงทะเบียนใน www.ไทยชนะ.com มีร้านค้าลงทะเบียนแล้ว 60,853 ร้าน ผู้ใช้งาน 3,660,081 คน จ านวนการเข้าใช้งาน 5,562,344 คน ที่
กังวลจะมีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองนั้น สธ.มีเจตนาเพื่อควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น เพื่อให้สามารถติดตามได้ในกรณีพบเช้ือจุดใดจุด
หนึ่ง โดยข้อมูลจะอยู่แค่ 60 วัน จะถูกลบ 
   -ที่ประชุมครม.เห็นชอบในหลักการตามนโยบายของรัฐบาลและศบค. ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบการแยก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการของบุคคล
โดยเฉพาะผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากงบกลางได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.การคลังและส านักงบประมาณก าหนด   
   สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ 
   -เสนอข่าว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เปิดตัวรถตู้ตรวจเช้ือโควิด-19 (Mobile swop test) แบบความดันบวก 2 คัน 
เพื่อใช้ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ทั้งในกลุ่มเสี่ยง และ สถานที่เสี่ยง สามารถตรวจผู้ป่วยได้กว่า 100 คนต่อวัน น าร่องตรวจที่ศูนย์บริกา รสาธารณสุขที่ 35 
หัวหมาก  กทม.  
  สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ 
   -เสนอข่าว ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ การใช้โทรทัศน์ทางไกลดาวเทียมหรือ DLTV เหมาะส าหรับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล 
ขาดครู แต่ไม่เหมาะสมกับผู้เรียนในเมืองใหญ่ ควรเป็นแผนส ารองกรณีเกิดการระบาดระลอกสอง และมีความรุนแรง เห็นว่า ขณะนี้มีการทดลองระบบ
การเรียนทางไกล และเรียนออนไลน์ อยากเสนอใน ศธ.ทดลองการเปิดสนอในโรงเรียนด้วย โดยเว้นระยะห่างในห้องเรียน ทดลองจัดอบรมการเรียน 
โดยศธ.ควรท างานร่วมกับ สธ. และ มท. ซึ่ง 2 หน่วยงานมีบทบาทส าคัญในการป้องกันโรคโควิด 19 โดยให้อสม.ร่วมกับครูและโรงเรียน จัดเตรีย ม
ห้องเรียนและโรงเรียนที่ปลอดภัยจากโรค เตรียมหน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้า ให้เด็กมีที่ล้างมือ มีแอลกอฮอล์ ขณะที่ผวจ. ซึ่งเป็นประธานคกก.
การศึกษาจังหวัด ก็สามารถออกแบบจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับชุมชนแต่ละจังหวัดได้ 
การพัฒนาวัคซีน 
 สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ข่าวสด 
 -เสนอข่าว ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ล่าสุดงานวิจัย "วัคซีนชนิด mRNA" ที่ ศูนย์
วัคซีนจุฬาฯ ร่วมกับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ อว.มอบให้วช.รับผิดชอบประสบความส าเร็จในระดับดี หลังทดสอบใน
หนูทดลองแล้ว ผลการคัดกรองเบื้องต้นที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐ ฯ พบว่าให้ผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า Neutralizing antibody ในระดับ
ที่สูงถึง 1 ต่อ 3,000 ก าลังเตรียมจะทดสอบในลงิ ในประเทศไทยสัปดาห์หน้าตอ่ไป  ได้มีการประสานเตรียมผลติวัคซนีชุดแรก กับโรงงานผลิตในสหรัฐฯ
และแคนาดา เพื่อน ามาใช้ทดสอบในคน รวมทั้งได้ประสานกับบ. Bionet Asia  ของไทย เตรียมรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากโรงงานผลิตวัคซีน
ต้นแบบ เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยี mRNA ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่มากที่สุดในประเทศไทยและน ามาใช้ช่วยคนไทยในการ
ป้องกันโควิด-19 โดย นายกฯสั่งให้ด าเนินการเร่งด่วน 
   สหรัฐฯ เผยผลการทดลองทางคลินิกขั้นต้น ที่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ซึ่งพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีน  mRNA -1273 ของบ. โมเดอร์นา มีการ
ตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันคล้ายกับผู้ป่วยท่ีฟื้นตัวจากโควิด-19 โดยจะมีการเริ่มการทดลองเฟส 2 กับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ้นในเร็วๆ นี้   
   จีน นักวิจัยของม.ปักกิ่ง เผยว่า ก าลังพัฒนายาที่ใช้สารแอนติบอดี้ที่สามารถยับยั้งการก่อโรค และเตรียมทดลองทางคลินิกต่อไปคาดผลิตยาออกมาได้
ปลายปีนี้ 
   สวิตเซอร์แลนด์ นักวิจัยในสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐฯ เผยว่า จากการน าตัวอย่างภูมิคุ้มกันของผู้ที่หายป่วยจากโรคซาร์สเมื่อปี 46 มาทดสอบใช้กับ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ปรากฏว่า ชุดภูมิคุ้มกันตัวอย่าง 8 ประเภทจากทั้งหมด 25 ประเภท มีประสิทธิภาพยับยั้งไวรัสและเซลล์ของร่างกายที่ติดไวรัส ใน



   3 
ประเด็นข่าว 

จ านวนนี้มีภูมิคุ้มกันตัวอย่าง 1 ประเภท ทีมวิจัยให้ช่ือรหัสว่า S309 สามารถยับยั้งไวรัสก่อโรคโควิด-19 อย่างได้ผล และเมื่อน า S309 ไปใช้ร่วมกับ
ภูมิคุ้มกันตัวอย่างชนิดอื่นๆ ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันตัวอย่าง สามารถเข้าเล่นงานไวรัสโคโรนา 2019 ประเภทต่างๆที่มีเปลือกโปรตีนแตกต่างกันออกไปได้
โดยตรง ซึ่งถือเป็นการลดโอกาสไวรัสกลายพันธุ์ แม้จะเป็นการทดลองเพียงในห้องแล็บ ยังไม่ได้ทดสอบกับคน แต่เช่ือว่าจะพัฒนาต่อยอดได้ 
   สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, springnews, newtv 
      -เสนอข่าว ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯนักวิจัยโครงการ “สนับสนุนข้อมูลวิจัยเชิงลึกด้านเช้ือไวรัส  โคโรนา 2019  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยว่า นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนจาก บ.Sinovac Biotech Ltd., Beijing, China. ได้
ผลิตวัคซีน PiCoVacc ซึ่งเป็นวัคซีนประเภทวัคซีนเช้ือได้ส าเร็จ พบว่าวสามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคโควิด 19 ในลิงสายพันธุ์ 
Rhesus Monkey หรือลิงวอกได้ ได้เริ่มทดลองมาฉีดให้มนุษย์ ตั้งแต่เมษายน 2020 การทดสอบวัคซีนในขั้นที่ 1 นี้ จะเสร็จสิ้นประมาณเดือนธ.ค.ปีนี้ 
หากประสบความส าเร็จ ก็จะเป็นการทดสอบขั้นที่ 2 และ 3 ต่อไป กินเวลาอีกอย่างน้อย 12–18 เดือน ถ้าวัคซีนได้ผลดี เราน่าจะมีวัคซีนอย่างเร็วที่สุด
ประมาณในปี 2022 
Fake news 
   สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน , มติชน ,bangkokbiznews  
      -เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย เผยว่า ข่าวที่ปรากฎในสื่อออนไลน์ในประเด็น เรื่อง แชร์ว่อน ห้ามเพิ่มเพื่อน Line Official "ไทย
ชนะ" ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยศบค. พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ โดยช้ีแจงว่า Line Official Account ไทยชนะ เป็นบัญชีของจริง ซึ่งเป็นอีกช่องทางของ
ทางราชการที่ถูกเปิด และยื่นจดทะเบียนโดย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 หรือในกรณีฉุกเฉินต่างๆ โดย
สังเกตได้จากสัญลักษณ์ Verified Account โล่สีฟ้า เพราะโล่ฟ้า เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า ร้านค้านี้ หรือ ธุรกิจนี้ หรือ องค์กรนี้ ผ่านการรับรองจาก 
LINE Corp. ประเทศไทยมาแล้วว่ามีตัวตนอยู่จริง มีการยื่นเอกสารประกอบการท าธุรกิจ หรือมีเว็บไซต์ที่น่าเช่ือถือ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร
สายด่วน 1119 
ประเด็นผลกระทบ 
  1. การใส่หน้ากากช่วงอากาศร้อน 
   สื่อที่น าเสนอ : Xinhuathai 
      -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขอิสราเอล ประกาศระงับใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะเป็นการช่ัวคราว เนื่องจากคลื่นความร้อนสูงกว่า 40 
องศา 
   2. เตรียมความพร้อมประชุมสภาฯ  
   สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ sanook   
   -นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร หารือร่วมกับรองประธานสภาฯ เตรียมความพร้อมประชุมสภาสมัยสามัญ ที่จ ะมีขึ้นวันที่ 27 พ.ค.นี้  
เพื่อพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ เบื้องต้นเห็นว่า สามารถน่ังเว้นระยะห่างได้ แต่ช่วงการลงคะแนนจะต้องมาใช้เครื่องลงคะแนนด้านล่างในที่ของสมาชิก
เอง ให้สมาชิกใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ยกเว้นตอนอภิปราย เมื่ออภิปรายจบแล้วสามารถออกไปข้างนอกได้ เมื่อลงมติจะเชิญทุกคนกลับเข้า จะมีการ
ถ่ายทอดเสียงออกไปข้าง ก าหนดเวลา 9.30-20.00 น.  ได้ประสานทีมแพทย์จากรพ.วชิระ รพ.ราชวิถีและรพ.บ าราศนราดูรไว้แลว้ หากพบว่าใครมีไข้จะ
น าส่งรพ.ทันท ี
   3.เรียกร้องให้เปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก 
   สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซตไ์ทยรัฐ 
   -นายไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์ นายกสมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กไทย เผยผู้ปกครองและจนท.ได้รับผลกระทบจากการปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก  โดย
สถานรับเลี้ยงเด็กมีระบบป้องกันการติดเชื้อจากโรคต่างๆ อยู่แล้ว เช่น โรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออก มีครูหลายคนคอยหมุนเวียนดูแลเด็ก นอกจากนี้ 
ยังส่งผลกระทบต่อครูและเจ้าของกิจการด้วย  ได้ยื่นเรื่องขอคลายล็อกไปแล้ว ซึ่งนายกฯให้เข้าพบในวันที่ 21 พ.ค.นี้ ต้องคลายล็อกวันที่ 1 มิ.ย.63 หาก
รอเปิดพร้อมกับสถานศึกษาวันที่ 1 ก.ค.63 จะมีสถานรับเลี้ยงเด็กประมาณ 70%-80% จะต้องปิดตัว ครูพี่เลี้ยงจะต้องตกงานหลายหมื่นคน  ส าหรับ
มาตรการการป้องกันหลังกลับมาเปิดกิจการ ได้เสนอไปยังกรมอนามัยแล้ว และได้ท าเรื่องส่งต่อเพื่อเสนอเข้าที่ประชุม ครม. หากไฟเขียวก็พ ร้อมเปิด
ทันท ี
  4. เรือส าราญไดมอนด์ ปรินเซสเตรียมเทียบท่าประเทศมาเลเซีย 
   สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ sanook   
   -ทางการท่าเรือกลัง ท่าเรือท่ีใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย ออกแถลงการณ์ว่า เรือส าราญไดมอนด์ ปรินเซส ซึ่งถูกกักกันในโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ก าลัง
มุ่งหน้ามายังมาเลเซียเพื่อเติมน้ ามันและของอุปโภคบริโภคต่างๆ จะมาถึงภายในวันที่ 26 หรือ 27 พ.ค. ระบุว่า เรือส าราญผ่านการฆ่าเช้ือและการ
รับรองว่า ปลอดโควิด19 แล้ว โดยจะเดินทางมาพร้อมลูกเรือชุดใหม่ 172 คน โดยไม่มีผู้โดยสาร และจะเข้าเทียบท่าเป็นเวลา 1-2 วัน โดยลูกเรือจะไม่มี
การลงจากเรือ 
  5.ความชัดเจนการเปิดสถานบนัเทิง 
   สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซตม์ติชน 
   -เสนอข่าว กรณีนพ.ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ รมว.สธ. กล่าวในเวทีเสวนากรณีการเปิดสถานบันเทิงว่า รัฐบาลต้องหาทางช่วยเหลื อ
ธุรกิจสถานบันเทิง จะต้องบอกตรงๆว่า เปิดไม่ได้ เพราะหากเปิด จะเจอเหตุการณ์แบบประเทศเกาหลีใต้ที่มีการระบาดขึ้นมาอีก เนื่องจากในสถาน

https://www.sanook.com/travel/1397557/
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บันเทิงไม่สามารถเว้นระยะห่าง หรือสวมใส่หน้ากากอนามัย ลดการใช้เสียงต่างๆได้ รัฐบาลจะต้องตัดสินใจชัดๆ นั้น นายด ารงเกียรติ พินิ จการ เลขา
สมาคม อุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเทียว เมืองพัทยา เผยว่า ถือเป็นสัญญาณเตือนว่า ธุรกิจนี้คงยังจะไม่ได้เปิดเร็วๆนี้ ก็รู้สึกเสียใจเพราะประกอบ
สถานบันเทิงมานานหลายปี เข้าใจในการแพร่ระบาดของโรค แต่การที่บอกให้เปลียนธุรกิจไปเลย คงไม่ง่าย ก็คงจะต้องยื้อต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดี
ขึ้น ได้ประชุมหารือจะท าหนังสือถึงนายกเมืองพัทยา ในการประสานเป็นตัวแทนในเรืองของเจ้าของที่ในเมืองพัทยาหลายแห่ง เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการต่อไป 
สถานการณ์ในต่างประเทศ 
   สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า,ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, TNN, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐออนไลน์, 
Thestandard, ผจก.ออนไลน์, ฐานเศรษฐกิจ, ส านักข่าวไทย, xinhuathai, ไทยโพสต์, ส านักข่าวอินโฟเควสท์) 
      -เสนอข่าว ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กินยาต้านมาลาเรีย ไฮดร็อกซี่คลอโรควีนติดต่อกันทุกวันมาประมาณ 1 สัปดาห์ครึ่ง เพื่อ
ป้องกันการติดเช้ือโควิด 19 แพทย์เตือนว่า อาจไม่มีประโยชน์และยังอาจมีโทษจากผลข้างเคียงร้ายแรง นอกจากนี้ ทรัมป์ ทวีตจดหมายเปิดผนึกถึง ผอ.
WHO ว่า จะตัดเงินอุดหนุนWHO อย่างถาวร เพราะยังไม่แก้ไขข้อบกพร่องขององค์กรที่บริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาดผิดพลาดอย่าง
ร้ายแรง และปกปิดการแพร่ระบาดของโรคนี้ 
   - บราซิล ขึ้นอันดับ 3 หลัง จ านวนผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้นภายในวันเดียวถึง 1,179 คน ท าให้ยอดผู้ติดเช้ือโควิด-19 เพิ่มเป็น 255,000 คน ขณะที่ยอด
ผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 16,792 คน ผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่า การที่บราซิลมีการตรวจหาผู้ติดเชื้อน้อยมาก ท าให้ตัวเลขจริงอาจสูงกว่าที่รายงานอย่างน้อย 15 
เท่า 
   -รัสเซีย นายกรัฐมนตรีมิคาอิล มิชูสติน แห่งรัสเซีย กลับมาปฏิบัติหน้าที่แล้ว หลังหายป่วยจากโรคโควิด-19 ในขณะที่เจ้าหน้าที่บอกว่าวิกฤตก าลัง
คลี่คลาย แม้ตัวเลขผู้ติดเช้ือสะสมขยับเข้าใกล้ 300,000 คนแล้ว 
   -ฝร่ังเศส รมว.ศึกษาธิการสั่งปิดโรงเรียนบางแห่งแล้ว หลังได้รับรายงาน ความเสี่ยงครั้งใหม่ ของการติดโรคโควิด-19 แต่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนโรงเรียนและจ านวนเด็กท่ีติดเชื้อโควิด-19 
   -จีน เผย แผนติดตามสุขภาพของผู้ป่วยติดเช้ือโควิด 19 ที่ออกจากรพ. โดยประกาศรายการอวัยวะที่เสียหายระยะยาว พร้อมกับขยายสิทธิ
ประกันสังคมครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาอวัยวะฯ 
   -ญี่ปุ่น เรียกร้องให้ WHO อนุญาตให้ไต้หวันเข้าร่วมการประชุมเต็ม คณะของ WHO ในฐานะผู้สังเกตการณ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด 19 
   -ฮ่องกง เพิ่มเป้าหมายการตรวจหาโควิด 19 เป็นวันละ 7,000 ครั้ง ให้ความส าคัญ 2 กลุ่มแรก คือ   ผู้ที่ท างานในสนามบิน และ ผู้ท างานในบ้านพัก
คนชราและคนพิการ 
   -อินเดีย มีผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มขึ้นภายในวันเดียว 5,242 คน และเสียชีวิต 157 คน 
   -สิงคโปร์ กระทรวงสาธารณสุข แถลงการยอมรับระบบไอทีได้ส่งข้อความแจ้งผลการตรวจเช้ือไวรัสโควิด 19 ไปยังผู้ที่เข้ารับการคัดกรองเช้ือ 357 
ราย ผิดพลาด 
  -มาเลเซีย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 114 ราย ผู้ป่วยรักษาหายดีเพิ่ม  31 ราย 
    -สายการบิน การ์ตา แอร์เวย์ส ออกมาตรการรักษาสุขอนามัยบนเครื่องบิน ลดการสัมผัสผู้โดยสาร ขณะที่แอร์โฮสเตส สวมชุด PPE ช้ันบิสสิเนส 
เสิร์ฟอาหารบนถาดยกเลิกตั้งโต๊ะ 
  -สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั่วโลก  พบว่า มีผู้ติดเช้ือสะสมจ านวน 4,910,481 ราย รักษาหายแล้ว 1,919,129 
ราย  (เสียชีวิต 320,448 ราย ), สหรัฐอเมริกา มีติดเช้ือ  1,550, 539  ราย (เสียชีวิต 91,985 ราย), รัสเซีย ติดเช้ือ 299,941 ราย (เสียชีวิต 2,837ราย), 
สเปน ติดเช้ือ 278,188 ราย (เสียชีวิต 27,709 ราย), อังกฤษ ติดเช้ือ 255,368 ราย (เสียชีวิต 16,853 ราย), บราซิล ติดเช้ือ 241,080 ราย (เสียชีวิต 
16,122 ราย), อิตาลี ติดเช้ือ 225,435 ราย (เสียชีวิต 31,908 ราย), ฝรั่งเศส ติดเช้ือ 179,569 ราย (เสียชีวิต 28,108 ราย) 
พยาบาลเส้นเลือดสมองแตก 
สื่อที่น าเสนอ  : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ส านักข่าวไทย, ทีวีช่อง 7,9) 
   -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เข้าเยี่ยม นางรัชนีกร ถิรตันตยาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.ถลาง จ.
ภูเก็ต โหมท างานในการร่วมป้องกันควบคุมโรคโควิด19 จนเส้นเลือดในสมองแตก ต้องส่งตัวมารักษาที่ รพ.ศิริราช ภาพรวมอาการดีขึ้น สามารถพูดคุย
ตอบโต้ได้ และเชื่อว่าอาการจะดีขึ้นเรื่อย ไม่จ าเป็นต้องผ่าตัดเพิ่ม 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชนออนไลน์, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์ 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. มอบวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ส าหรับบุคลากรการแพทย์ แก่คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
รังสิต จ านวน 5,000 โดส ส าหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง รับการฉีดวัคซีนท่ีสถานพยาบาลใกล้บ้าน ตั้งแต่วันน้ี – 31 ส.ค. 
หุ้นส่วนซีพีทีพีพี 
 สื่อที่น าเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ 
   -เสนอข่าว  นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ าส านักนายกฯ  เปิดเผยว่า การประชุม ไม่มีวาระความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับ
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ซีพีทีพีพี) เนื่องจากก.พาณิชย์ยังไม่ได้น าเรื่องนี้เข้าสู่ ครม. โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.
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พาณิชย์ ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการน าเรื่องนี้เข้าสู่ ครม.มองว่าในเรื่ องนี้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันหลังการประชุม ครม.ได้มี
รัฐมนตรีในกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้พูดคุยเรื่องนี้กันนอกรอบ โดยนายกรัฐมนตรีนั้น แม้ไม่ได้สั่งการใน ครม.อย่างเป็นทางการ แต่สั่งการด้วยตัวเองกับ
รมว.พาณิชย์ ให้หารือกับก.เกษตรและสหกรณ์ และ สธ. เกี่ยวกับรายละเอียดของการเจรจาซีพีทีพีพีนอกรอบ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันและเข้าใจใน
แนวทางเดียวกันก่อนหารือใน ครม.อีกครั้ง 
วันงดสูบบุหร่ีโลก 
สื่อที่น าเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์  
   -นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค เผย ค าขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจ าปี 2563 คือ“ติด
บุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง” #เลิกสูบลดเสี่ยง เพื่อให้เยาวชนรู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ และปกป้องเยาวชนจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคติน เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นนักสูบทดแทนผู้สูบบุหรี่ที่เสียชีวิตปีละ 8 ล้านคน ซึ่งปีนี้ทั่วโลกประสบปัญหาการระบาดของ 
COVID–19 ผู้ที่สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าจึงควรป้องกันตนเองด้วยการหยุดสูบ 
   ด้าน พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล อินฟลูเอนเซอร์ด้านสุขภาพในสังคมออนไลน์ แนะแนว 3 ช. ในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง คือ เช็ค 
ควรเช็คแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ ตรวจสอบได้ ถ้าเป็นข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ ต้องแยกว่าเป็นข้อเท็จจริง ข้อมูลจากงานวิจัย สถิติ หรือความเห็นส่วนตัว 
กระชับ ควรสื่อสารแบบกระชับ ได้ใจความ และแชร์ ในการแชร์ควรระบุแหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ และระมัดระวังการแชร์
ข้อมูลที่เป็นข่าวลวง รวมถึงข้อมูลที่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น 
แจ้งความโพสต์ดูหมิ่นผลชันสูตรน้องชมพู่ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, sanook) 
   -นพ.ศักดิ์สิทธิ์ บุญลักษณ์ แพทย์นิติเวช รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี แจ้งความร้องทุกข์กับ สภ.เมืองอุบลราชธานี ว่า ได้รับศพน้องชมพู่ 
อายุ 3 ขวบ จาก สภ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เพื่อชันสูตรเนื่องจากสงสัยว่าถูกฆ่าเสียชีวิต เบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกท าร้ายร่างกายและไม่พบร่องรอย
การร่วมเพศ แต่ญาติยังติดใจในสาเหตุการตาย จึงน าศพไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวช ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งผลการตรวจไม่พบบาดแผลตาม
ร่างกายและอวัยวะเพศเช่นกัน แต่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กหลายคนแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยค าไม่เหมาะสมและใส่ความ ท าให้ถูกดูหมิ่นเกลียดชังและเสื่อมเสีย
ช่ือเสียง จึงขอให้ด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 
จับแก๊งหลอกขายหน้ากากอนามัย 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน 
   -พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.ขส.บช.ปส. แถลงผลการจับกุมนายพายุทัศ พองภู่ อายุ 26 ปี น.ส.นภัสต์ศรณ์ แถลง อายุ 32 ปี  และน.ส.ชญาดา 
เมธาโยธินกุล อายุ 28 ปี ผู้ต้องหาหลอกขายหน้ากากอนามัยผ่าน เพจเฟซบุ๊ก “ซื้อขายสินค้า ตามกระแสโดนๆของเล่นเด็กกวนๆ” มีประชาชนช าระเงิน
แล้วไม่ได้สินค้า มูลค่าความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท ความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น และน าเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม  
กัญชง 
สื่อน าเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์(มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, workpointnews, nationtv, ช่อง 3) 
   -นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการใช้พืชกัญชงอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า อนุ  กมธ.ฯ มี
ความเห็นร่วมกันที่จะผลักดันให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจครบวงจรตัวใหม่ของไทย และสามารถแข่งขันในตลาดเอเชีย ยุโรป และอเมริกา  และจะ
สนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าถึงทั้งการผลิตเมล็ดพันธ์ุที่ได้รับการรับรองการพาณิชย์ และปลูกเพื่อประโยชน์ในครัวเรือน ซึ่งจะต้องแก้ไข
เพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 
เฉพาะกัญชง โดยเห็นว่าควรอนุญาตให้เกษตรกรปลูกกัญชงและน าทั้งเส้นใย เมล็ด ดอก และสารส าคัญ ซีบีดี ได้ และควรอนุญาตให้เกษตรกรปลูกได้
จากเดิม 1 ไร่ เป็น 20 ไร่ เพื่อใหส้อดรับกับการแข่งขันของตลาดในปัจจุบัน ส าหรับการส่งเสริมการปลูกในข้ันตอนขออนุญาต มีข้อเสนอให้ลดเวลาและ
ขั้นตอนการขออนุญาต และให้รัฐบาลส่งเสริมปัจจัยการผลิต ทั้งการบริหารจัดการ เงินทุน การรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชน และผลักดันสู่วิสาหกิจเพื่อ
สังคม เพื่อสร้างความมั่นใจด้านการตลาดให้กับเกษตรกรด้วย 
ข่าวปลอมใบทุเรียนเทศรักษามะเร็ง 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์, JS100 
   -ตามที่มีข่าวเรื่องใบทุเรียนเทศใช้เป็นยารักษามะเรง็ได้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ แม้
จะมีรายงานวิจัยส่วนหน่ึงที่ระบุว่าใบทุเรียนเทศมีฤทธิ์ท าลายเซลล์มะเรง็ได้ดีกว่ายาเคมีบ าบัด แต่เป็นเพียงงานวิจัยในระดับเซลล์และสัตว์ทดลองเท่านั้น 
ไม่สามารถสรุปได้ว่าน ามาใช้เป็นยารักษามะเร็งในคนได้ 
เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชนออนไลน์ 
    -นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ มีความผิดปกติของฮอร์โมน
, ภาวะเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์, การติดเช้ือ เช่น จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การสวนล้างช่องคลอด การติดเช้ือในอุ้งเชิงกราน, ผู้หญิงเริ่มมี
ประจ าเดือนหรือใกล้หมดประจ าเดือน, มีความเครียดมากเกินไป, ออกก าลังกายอย่างหักโหม, ความผิดปกติเกี่ยวกับมดลูก โดยการรักษาแพทย์จะเลือก
วิธีที่เหมาะสมกับอาการ วิธีป้องกันท าได้โดยการตรวจสุขภาพประจ าปี ระวังโรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูก รักษาความสะอาดอวัยวะเพศ ออกก าลังกาย
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อย่างสม่ าเสมอและไม่หักโหม หาเวลาพักผ่อนท ากิจกรรมคลายเครียด รับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ หากมีเลือดออกผิดปกติควรรีบพบแพทย์ 
เรียกคืนยาฉีดโบท็อกซ ์
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, เนช่ันสุดสัปดาห์, thaipbs, ฐานเศรษฐกิจ, Innews, เดลินิวส์, New18 JS100, sanook, ผจก.ออนไลน์, มติชน
ออนไลน์, ไทยโพสต์ 
   -นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศต้นทางของ บ.Medytox จก. ว่ามีการระงับการผลิต 
จ าหน่าย และใช้ยา Neuronox® เนื่องจากมีการปลอมแปลงเอกสารข้อมูลผลวิเคราะห์ และใช้สารตั้งต้นที่ ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือในคุณภาพของยา อย.จึงมีค าสั่งเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ยา Neuronox® เลขทะเบียน 1C 5/60 (BF) ทุกขนาดความแรง ทุกรุ่นการผลิต 
ที่จ าหน่ายในท้องตลาด ขอให้รพ.หรือคลินิกเสริมความงามทุกแห่งระงับการใช้ Neuronox® และเก็บส่งคืน บ.เมดิเซเลส จก. ผู้รับอนุญาตน าเข้ามาใน
ประเทศไทย หากรพ.หรือคลินิก พบอาการไม่พึงประสงค์ของคนไข้ ขอให้แจ้งมาที ่อย. ทันท ี
ผลวิจัยยาฉีดคาโบทิกราเวียร์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, workpointnews, thaipbs, ไทยโพสต์ 
   -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โครงการ HPTN 083 ซึ่งศึกษาว่า การใช้ยาต้านไวรัสคาโบทิกราเวียร์ ชนิดฉีด 1 
ครั้งทุก 8 สัปดาห์ จะป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยงท่ีเป็นชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสองได้อย่างน้อยเท่ากับการกินยาต้านไวรัส 
TDF/FTC หรือเพร็พ (PrEP) หรือไม่ โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมทั้งหมด 4,570 คน จากสถาบันการวิจัย 43 แห่งใน 7 ประเทศ ประกอบด้วย สหรัฐฯ 
บราซิล เปรู เวียดนาม อาร์เจนตินา แอฟริกาใต้ และไทย ได้แก่ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย , คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมด ศูนย์ความร่วมมือ
ไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และคลินิกพิมาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.เชียงใหม่ โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วม 553 คน จาก 4 ,570 คน ข้อมูล
เบื้องต้น พบว่า สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้มากกว่ายากิน TDF/FTC ถึง 69% จึงน่าจะเป็นทางเลือกในการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี ส าหรับ
ผู้ที่ไม่ชอบกินยาเม็ด หรือมักลืมกินยา หรือผู้ที่มีอาการข้างเคียงจากยา ซึ่งจะได้มีการแจ้งรายละเอียดและผลวิจัยให้ผู้ร่วมวิจัยต่ อไป คาดว่าคนไทยจะ
เข้าถึงยาฉีดตัวใหม่ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ 
พยาบาลช่วยคนหลงป่า 
   สื่อท่ีน าเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน 
   -เสนอข่าว ภารกิจโรยตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วย 7 ชีวิตหลงป่า ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เหตุการณ์นี้ถูกส่งต่อกัน
ไปสื่อโซเชียลฯ ช่ืนชมการท างานทีมช่วยเหลือกคน รวมไปถึง นายธีรพงศ์ แบนประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ รพ.วังทอง วัย 34 ปี พยาบาลเพียงคนเดียวที่
ได้ร่วมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ในภารกิจครั้งนี้ กล่าวว่า เป็นภารกิจที่ท้าทาย และ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ต้องโรยตัวลงจากฮ.รู้สึกดีใจมากที่สามารถช่วยชีวิตคนไว้ได้ 
ซึ่งตอนนี้ทุกคนอาการดีขึ้น คาดว่าจะออกจากรพ.เร็วๆนี้ จริงๆแล้วทุกคนคือฮีโร่ ทั้งเจ้าหน้าท่ีภาคพื้น ทีมอสม. และทีมแม่บ้าน 

 


