
 
 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดอืนมกราคม 2563 

 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                 5 เร่ือง 

 1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                      4 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน ม.ค.63 เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 434  คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                 133 คร้ัง  

                         (โทรทศัน์ 6 คร้ัง วทิย ุ2 คร้ัง ส่ือส่ิงพิมพ ์61 คร้ัง  ส่ือออนไลน์ 64  คร้ัง) 

  1.2.2 ข่าวพาดพิง 19  เร่ือง        301  คร้ัง  

            (ส่ือส่ิงพิมพ ์80 คร้ัง  ส่ือออนไลน์ 221 คร้ัง)              

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน                          7,705,246.64 บาท 

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                                  6,611,246.64 บาท           

-  ส่ือวทิย ุ                                            30,000.00  บาท 

-  ส่ือโทรทศัน ์                                                   1,064,000.00 บาท           

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ านวน 79 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)   

  - ทางอีเมล                                  22   ราย 

  - ทางโทรศพัท ์                                 15     ราย 

  - ทางแฟนเพช เฟชบุค๊                              42     ราย 

  - มาดว้ยตนเอง           0       ราย 

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง 

ตารางที ่1 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ตามลกัษณะของผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 133 133 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 301 1 300 0 
รวม 434 134 300 0 
 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ในเดือนมกราคม 2563 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้งหมด 434 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวบวก 134 ช้ินขา่ว ข่าวกลางจ านวน 300  ช้ินข่าว  และไม่มีข่าวลบ 
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ตารางที ่ 2  จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จ าแนกตามประเภทของเนือ้หาข่าว 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ดา้นวชิาการ ดา้นบริการ ดา้นบริหาร 
จ านวน จ านวน จ านวน 

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 133 0 102 31 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 301 0 284 17 
รวม 434 0 386 48 
 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าวทั้ งหมด เป็นข่าวด้านบริการ จ านวน 386 ช้ินข่าว ดา้น

บริหาร 48 ช้ินข่าว  (บางช้ินข่าวจ าแนกเน้ือหาข่าวไดม้ากกวา่ 1 ประเภท) 

 

ตารางที ่3 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จ าแนกตามบทบาทข่าวทีส่ื่อน าเสนอ 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ใหข้่าวสาร ใหค้วามรู้ ชกัจูงใจ 
จ านวน จ านวน จ านวน 

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 133 133 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 301 301 0 0 

รวม 434 434 0 0 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบวา่ ข่าวทั้งหมดจ านวน 434 ช้ินข่าว  มีลกัษณะเป็นการให้

ข่าวสาร  (บางช้ินข่าวจ าแนกเน้ือหาข่าวไดม้ากกวา่ 1 ประเภท) 

 

ตารางที ่4 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จ าแนกตามหน่วยงานในกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

ประเภท
ข่าว 

จ านวน 
ข่าว 

สสว สมป สยวส สคอ สวส สวพ สชว สรส สววพ สชพ ผน สล กพร จสน 
คุม้ 
ครอง 

ศวก ผบ 

ข่าว
เผยแพร่ 

133 15 1 16 2 45 6 0 0 0 0 34 0 0 0 0 32 0 

ข่าว
พาดพิง 

301 2 1 8 18 238 6 3 5 0 0 0 0 0 0 0 19 22 

รวม 434 17 2 24 20 283 12 3 5 0 0 34 0 0 0 0 51 22 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวข้องเรียงตามล าดับ ดังน้ี สถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สาธารณสุข 283 ช้ินข่าว ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์51 ช้ินข่าว กองแผนงานและวชิาการ 34 ช้ินข่าว ส านกัยา

และวตัถุเสพติด 24 ช้ินข่าว ข่าวผูบ้ริหาร 22 ช้ินข่าว ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 20 ช้ินข่าว ส านกัเคร่ืองส าอาง

และวตัถุอนัตราย 17 ช้ินข่าว สถาบนัวจิยัสมุนไพร 12 ช้ินข่าว ส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์5 ช้ินข่าว สถาบนัชีววตัถุ 3 ช้ิน

ข่าว ส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ 2 ช้ินข่าว  (บางช้ินข่าวจ าแนกเน้ือหาข่าวไดม้ากกวา่ 1 หน่วยงาน) 
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ตารางท่ี 5 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ าแนกตามจ านวนคร้ัง/ช้ินข่าวท่ีลงในส่ือส่ิงพิมพ ์

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
สยามรัฐ 7 3 10 
แนวหนา้ 6 4 10 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 12 16 28 
มติชน/มติชนบ่าย  8 12 20 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 5 14 19 
ไทยโพสต ์ 7 6 13 
ข่าวสด 11 10 21 
กรุงเทพธุรกิจ 2 8 10 
คมชดัลึก 3 5 8 
ผูจ้ดัการ 0 1 1 
สยามธุรกิจ 0 1 1 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 64 221 285 
รวม 125 301 426 

 หนงัสือพิมพท่ี์น าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ ไทยรัฐ 28 คร้ัง รองลงมา ข่าวสด 21 

คร้ัง มติชน 20 คร้ัง เดลินิวส์ 19 คร้ัง ไทยโพสต ์13 คร้ัง สยามรัฐ แนวหนา้  กรุงเทพธุรกิจ 10 คร้ังเท่ากนั คมชดัลึก 8 คร้ัง 

ผูจ้ดัการ สยามธุรกิจ 1 คร้ังเท่ากนั และส่ือออนไลน์ 285 คร้ัง      

2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดอืนมกราคม 2563  จ านวน 5  เร่ือง 

  (1) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ฒันาชุดทดสอบสารพาราควอต (ศวก.ท่ี 12/1) (เวบ็ไซตc์hiangmainews ผูจ้ดัการ

ออนไลน์ เวบ็ไซต์กรุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซต์thaiPBS เวบ็ไซต์สวพFM91 มติชนออนไลน์ เวบ็ไซต์PPTV เวบ็ไซต์Nation22 

เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกิจ เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 7 ม.ค.63 ไทยรัฐบ่าย สยามรัฐ 9 ม.ค.63 แนวหนา้ 14 ม.ค.63) 

  (2) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยจ์บัมือสมาพนัธ์เอสเอ็มอีไทยน าเคร่ืองส าอางสมุนไพรสู่ตลาดจีน (10 ม.ค.63) 

(สสว.) (เวบ็ไซตt์hailandplus เวบ็ไซตข์่าวชดั เวบ็ไซตT์haiQuote พีพีทีว ี10 ม.ค.63 แนวหนา้ เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 14 ม.ค.63 มติ

ชนบ่าย มติชน ไทยโพสต ์15 ม.ค.63 ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ เวบ็ไซตm์p.weixin 18 ม.ค.63) 

 (3) อนุทิน เปิดโครงการ “เจาะเลือดใกลบ้า้น” ตามนโยบายลดความแออดัใน รพ.(13 ม.ค.63)  (ผน.) (ช่อง 5 ช่อง 

NBT เว็บไซต์H Focus เว็บไซต์มติชน  เว็บไซต์thailandplus  เว็บไซต์บ้านเมือง  เว็บไซต์workpoint เว็บไซต์nationTV 

เวบ็ไซต์ไทยโพสต์ เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 13 ม.ค.63 ไทยโพสต์ เวบ็ไซต์medhubnews 14 ม.ค.63 มติชนบ่าย 

สยามรัฐ 15 ม.ค.63 ข่าวสดบ่าย ข่าวสด ไทยรัฐบ่าย ไทยโพสต ์16 ม.ค.63 เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์ 19 ม.ค.63) 

(4) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ปิดตวัผลิตภณัฑ์สมุนไพรปรุงรส “พฤกษาพารส” (สวพ) (เวบ็ไซต์BrightToday 

ผูจ้ดัการออนไลน์ 27 ม.ค.63 สยามรัฐออนไลน์ 28 ม.ค.63  ไทยรัฐบ่าย มติชนบ่าย 29 ม.ค.63 สยามรัฐ 30 ม.ค.63) 
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(5) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ฒันาห้องปฏิบติัการทัว่ประเทศ พร้อมรับมือสถานการณ์ระบาดของเช้ือไวรัสโค

โรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019  (สวส.) (เว็บไซต์newtv เว็บไซต์nationtv เส้นทางเศรษฐีออนไลน์  มติชนออนไลน์ ช่อง 7 

ออนไลน์ ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซต์เดลินิวส์ เวบ็ไซต์กรุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซต์js100 เวบ็ไซตt์haiquote เวบ็ไซต์ไทยโพสต ์ 

เวบ็ไซตw์orkpoint เวบ็ไซตs์pringnews 28 ม.ค.63 มติชน 29 ม.ค.63 มติชนบ่าย กรุงเทพธุรกิจ คมชดัลึก เวบ็ไซตค์มชดัลึก 

เวบ็ไซตn์ationweekend 30 ม.ค.63) 

2.2 ข่าวเผยแพร่อืน่ๆ 

  (1) ปฏิทินข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

เปิดการประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การพฒันาศกัยภาพห้องปฏิบติัการเทคนิคการแพทยแ์ละเครือข่ายในการขบัเคล่ือนงาน

นโยบายส าคญัของรัฐบาล จดัโดย กองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์  ณ โรงแรมมิราเคิล (ไทยโพสต ์10 

ม.ค.63 คมชดัลึก สยามรัฐ 13 ม.ค.63)   

  (2) ปฏิทินข่าว นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ

สมัมนาผูรั้บบริการผูมี้ส่วนไดเ้สีย สมาชิกแผนทดสอบความช านาญ และบูรณาการแผนงานดา้นยาและยาเสพติด ท่ี  รร.มิรา

เคิลฯ (ไทยรัฐ 13 ม.ค.63 เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ  เวบ็ไซตข์่าวสด เวบ็ไซตส์ยามรัฐ ไทยรัฐบ่าย ข่าวสดบ่าย ไทยรัฐ สยามรัฐ ข่าวสด 

คมชดัลึก 14 ม.ค.63 ไทยรัฐ ข่าวสดบ่าย ไทยโพสต ์15 ม.ค.63 ) 

(3) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยห์นุนนโยบายลดความแออดัในโรงพยาบาล (ผน.) 25 ธ.ค.62  (เวบ็ไซต ์ThaiQuote 

เวบ็ไซตH์ Focus 12 ม.ค.63) 

(4) ปฏิทินข่าว ส านกัยาและวตัถุเสพติดจดัเสวนาการเตรียมพร้อมต่อการใชก้ญัชาทางการแพทย ์(ข่าวสด ข่าวสด

บ่าย เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 15 ม.ค.63 สยามรัฐ 16 ม.ค.63) 

(5) กรมวทิยาศาสตร์ การแพทยเ์ฝ้าระวงัไขมนัทรานส์ ในอาหาร (สคอ) (แนวหนา้ 27 ม.ค.63) 

2.3 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
  (1) เช้ือโคโรนาไวรัสฯ นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์เร่ือง ผลการตรวจ
ยืนยนัหญิงชาวจีนป่วยด้วยเช้ือโรคไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่  (เว็บไซต์NEWS1 ผูจ้ ัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ 
เวบ็ไซต์newtv  เวบ็ไซต์ PPTV online 13 ม.ค.63 กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ เวบ็ไซต์ไทย
โพสต ์14 ม.ค.63 ข่าวสดบ่าย เดลินิวส์บ่าย มติชนบ่าย 15 ม.ค.63) 
   - นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ์ อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ให้สมัภาษณ์เร่ือง การผลิตน ้ ายาทดสอบ
โคโรน่าไวรัส (ช่องTNN 16 เวบ็ไซต ์TNN 16 / 28 ม.ค.63) 
   - นพ.โอภาส การยก์วินพงศ ์อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ใหส้ัมภาษณ์เร่ือง การจดัตั้งวอร์รูมกลาง
ในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ (เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกิจ 27 ม.ค.63) 
   - นพ.สมชาย แสงกิจพร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ให้สัมภาษณ์เร่ืองการตรวจเช้ือโคโรน่า
ไวรัสทางหอ้งปฏิบติัการ (ช่อง TNN16 คนชนข่าว 13 ม.ค.63 ช่อง 5 / 28 ม.ค.63) 
   - นพ.สมชาย แสงกิจพร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ให้สัมภาษณ์เร่ืองการตรวจคดักรอง
นกัศึกษาไทยท่ีกลบัจากจีน (เวบ็ไซตม์ติชน เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ 29 ม.ค.63) 
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   - น พ .บั ล ลั ง ก์  อุ ป พ งษ์  ผ อ .ส ถ าบั น วิ จั ย วิ ท ย าศ าส ต ร์ ส าธ ารณ สุ ข  ให้ สั ม ภ าษ ณ์ ว่ า 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ม่เคยให้ข่าวรายงานผลการตรวจเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุใหม่จากจีนตามท่ีมีบางส่ือน าเสนอ และพูด
ถึงกระบวนการตรวจวเิคราะห์ยนืยนัเช้ือ (ไทยรัฐบ่าย 14 ม.ค.63) 
  (2) นพ.โอภาส การยก์วินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยใ์ห้สัมภาษณ์เร่ือง สธ.ออกประกาศยกระดบัเช้ือ
อหิวาตแ์อฟริกาในหมูเป็นกลุ่ม 3 (วทิยเุอฟเอม็ 92.5 รายการเล่าสู่กนัฟัง 7 มค.63) 
 (3) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์เร่ืองโครงการเจาะเลือดใกลบ้า้น (เอฟเอม็ 92.5 / 28 ม.ค.63) 
2.4 ภาพข่าว 

 (1) การประชุมเชิงปฏิบติัการการพฒันาศกัยภาพห้องปฏิบติัการเทคนิคการแพทยแ์ละเครือข่ายในการขบัเคล่ือน

งานนโยบายส าคญัของรัฐบาล (ไทยรัฐ 18 ม.ค.63 ไทยโพสต ์21 ม.ค.63 แนวหนา้ 23 ม.ค.63 ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 24 ม.ค.63 

แนวหนา้ 26 ม.ค.63) 

  (2) นพ.โอภาส การยก์วินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์พร้อมคณะท างานการศึกษาวิชาชีพดา้นตลาด

ออนไลน์จากเมืองหลินอ้ี มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมสมัมนาการส่งเสริมเคร่ืองส าอางสมุนไพรสู่ตลาดจีน

โดยระบบออนไลน์ (เดลินิวส์ 24 ม.ค.63 แนวหนา้ 25 ม.ค.63) 

2.5 ข่าวพาดพงิ 

 (1) นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการป.ป.ส.กล่าวถึงข่าวยาเสพติดชนิดใหม่ "เฟนทานิล" (Fentanyl) ท่ีก าลงัแพร่
ระบาดเขา้สู่สหรัฐอเมริกา โดยมีตน้ทางมาจากประเทศจีน วา่จดัเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 สามารถใชท้างการแพทย์
ได้ แต่มกัถูกน าไปใช้ผิดวิธี โดยน าไปเสพร่วมกับเฮโรอีนและโคเคน ประเทศไทย ยงัไม่พบขอ้มูลการจับกุม ตรวจยึด 
ระบาดหรือมีผูเ้สียชีวติจากยาเสพติดชนิดน้ี  ป.ป.ส. ร่วมกบัศูนยพิ์ษวทิยา  ร.พ.รามาธิบดี เครือข่ายแพทยนิ์ติวทิยาศาสตร์ทัว่
ประเทศ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ และกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์มีระบบเฝ้าระวงัดา้นระบาดวทิยาของยาเสพติด (ข่าวสด
บ่าย 1 ม.ค.63 คมชดัลึก 3 ม.ค.63) 
 (2) ตัวแทนคณะกรรมการวตัถุอันตราย 2 คน จากกระทรวงสาธารณสุขคือ นายไพศาล ดั่นคุ ้ม เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา  และ นพ.โอภาส   การยก์วินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย  ์ผูแ้ทนปลดักระทรวง
สาธารณสุข ไดท้ าหนังสือแจง้ผลการพิจารณากลบัไปกลุ่มวิชาการและเลขานุการ กองบริหารจดัการวตัถุอนัตราย กรม
โรงงานอุตสาหกรรม ไม่รับรองผลการประชุมวนัท่ี 27 พ.ย.62 (สยามรัฐ เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 1 ม.ค.63) 
  (3) นายศกัดิภทัร ลพบุตร นักศึกษาชั้น ปวส.2 สาขาการตลาด วิทยาลยัอาชีวศึกษาเพชรบุรี เล่าถึงธุรกิจ Crispy 
ขา้วเกรียบวา่วมินิวา่ ผ่านการคดัเลือก 20 ทีมธุรกิจดีเด่น ตามโครงการอาชีวศึกษาท่ีส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้
ผูเ้รียนอาชีวศึกษา และผา่นการตรวจสอบจากศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 5 จงัหวดัสมุทรสงครามวา่ไม่พบยสีตแ์ละเช้ือรา
ท่ีก่อใหเ้กิดโรค (สยามรัฐ 3 ม.ค.63) 
  (4) คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมติัร่างกฎกระทรวงจ านวน 3 ฉบบั 1.ร่างกฎกระทรวงก าหนดเคร่ืองก าเนิดรังสีเพ่ือการ
วินิจฉัยทางการแพทย ์ท่ีตอ้งแจง้การมีไวค้รอบครองหรือใช้ 2.ร่างกฎกระทรวงก าหนดระยะเวลาในการแจง้การมีไวใ้น
ครอบครอง หรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสีเพ่ือการวนิิจฉยัทางการแพทย ์และ 3.ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานความปลอดภยั
เคร่ืองก าเนิดรังสีเพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย ์เคร่ืองก าเนิดรังสีท่ีตอ้งแจง้การมีไวใ้นครอบครอง เช่น 1.เคร่ืองเอกซเรย์
ทัว่ไป 2.เคร่ืองเอกซเรยท์นัตกรรม 3.เคร่ืองเอกซเรยเ์ตา้นม 4.เคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ 5.รถเอกซเรย ์6.เคร่ืองเอกซเรย์
สตัว ์เป็นตน้ การแจง้การครอบครองหรือใชเ้คร่ืองตอ้งท าก่อนการใชง้านคร้ังแรกต่อกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ภายใน 60  
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วนันับแต่วนัท่ีมีไวใ้นครอบครองหรือใช ้(เวบ็ไซตม์ติชน เวบ็ไซตแ์นวหน้า เวบ็ ไซตส์ยามรัฐ เวบ็ไซต์isranews 2 ม.ค.63 
มติชนบ่าย 4 ม.ค.63) 
 (5) นายพงษ์ศกัด์ิ บุตรรักษ์ แกนน าเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขนัธ์ เปิดเผยวา่ หลงัจาก
เครือข่ายชาวสวนมะพร้าวยื่นหนังสือถึง น.ส.สารี อ๋องสมหวงั เลขาธิการมูลนิธิคุม้ครองผูบ้ริโภค ให้ตรวจสอบคุณภาพ
น ้ ากะทิกล่อง  ขณะน้ีไดรั้บแจง้ว่าหลงัจากมีการเก็บตวัอย่างกะทิกล่องหลายยี่ห้อท่ีจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ส่งไป
ตรวจในห้องปฏิบติัการกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ น.ส.สารี นดัแถลงผลการตรวจในวนัท่ี 7 มกราคมน้ี วา่ตวัอยา่งน ้ ากะทิ
ท่ีผลิตจากบริษทัผลิตกะทิ น าเขา้มะพร้าวจากประเทศอินโดนีเซีย มีส่วนผสมเป็นน ้ ากะทิ 100% หรือไม่  (สยามรัฐออนไลน์ 
5 ม.ค.63 มติชนบ่าย 7 ม.ค.63) 
  (6) นายเรวตั อารีรอบ ผูช่้วยเลขานุการ รมว.สาธารณสุข พ.ญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามยั นพ.โอภาส 
การยก์วินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ร่วมแถลงความพร้อมให้บริการประชาชนช่วงภยัแลง้และน ้ าประปาเค็ม 
(เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ ผูจ้ดัการออนไลน์ 7 ม.ค.63 กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ 8 ม.ค.63 ไทยรัฐบ่าย 9 ม.ค.63) 
 (7)  การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  ปี 2557 พบเช้ือไวรัสอีโบลาระบาดในประเทศสาธารณรัฐกินี ประเทศไทยมี
ระบบการตรวจคดักรอง และใหค้วามรู้ประชาชนหลงัเดินทางกลบัจากพ้ืนท่ีระบาด  ซ่ึงการตรวจหาเช้ือ ทางหอ้งปฏิบติัการ 
จะส่งเช้ือจากผูป่้วย เขา้ข่ายสงสัยตรวจยนืยนัท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และต่างประเทศพบยอด ผูป่้วยโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่าสายพนัธ์ุ 2012 หรือ เมอร์ส-โควี ใน 13 ประเทศ ก่อนท่ีต่อมา จะเรียกช่ือว่า โรคทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง 
หรือโรคเมอร์ส (MERS) สธ.จดัระบบการเฝ้าระวงัโรคน้ี ทุกจงัหวดัในกลุ่มผูเ้ดินทางมาจากประเทศท่ีมีการระบาด  ส่งสาร
คดัหลัง่และเลือดเพ่ือตรวจยนืยนัเช้ือทางหอ้งปฏิบติัการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทยทุ์กราย (เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซต์
คมชดัลึก กรุงเทพธุรกิจ คมชดัลึก 8 ม.ค.63) 
 นายอนุทิน ชาญวรีกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข พร้อมดว้ย นายแพทยโ์อภาส 
การยก์วนิพงศ ์อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ และผูบ้ริหารอ่ืนๆ มาติดตามมาตรการควบคุมป้องกนัการแพร่ระบาดเช้ือ
ไวรัส ท่ีอาจจะมาจากเมืองอู่ฮัน่ สาธารณรัฐประชาชนจีน   ณ   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สยามธุรกิจ 11 ม.ค.63) 
 หอ้งปฏิบติัการกรมวทิยาศาสตร์การแพทยย์นืยนัผลตรวจสอบเบ้ืองตน้พบผูป่้วยติดเช้ือปอดอกัเสบจากจีน 1 ราย 
(เวบ็ไซตT์NN 11 ม.ค.63) 
 นายอนุทิน ชาญวรีกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข พร้อมดว้ย นายแพทยโ์อภาส  
การยก์วนิพงศ์ อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ และผูบ้ริหารอ่ืนๆ แถลงพบผูป่้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่
รายแรกในไทย แต่ขณะน้ีรักษาหาย และเตรียมกลบัประเทศจีนแลว้ (เวบ็ไซต์ voice online เวบ็ไซต์ไทยโพสต์  เวบ็ไซต์
กรุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซตม์ติชน  เวบ็ไซตi์nnnews เวบ็ไซตค์มชดัลึก เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์เวบ็ไซตc์hiangmaimews เวบ็ไซตม์ติ
ชนสุดสัปดาห์ เว็บไซต์บ้านเมือง เว็บไซต์thestandard  เว็บไซต์snaook เว็บไซต์nationTV เว็บไซต์springnews เว็บไซต์
ฐานเศรษฐกิจ 13 ม.ค.63 สยามรัฐ 14 ม.ค.63) 
  นพ.อภิชาต วชิรพนัธ์ ผูอ้  านวยการสถาบนับ าราศนราดูร กล่าววา่ สถาบนัรับตวัชาวจีน 3 รายเขา้มารับการดูแลใน
ห้องแยกโรคเพ่ือเฝ้าระวงัการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ไดเ้ก็บตวัอยา่งส่ิงส่งตรวจไปตรวจท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ และ
ศูนยว์ทิยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบติัใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (มติชน กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ 15 ม.ค.63 เดลินิวส์บ่าย 16 
ม.ค.63) 
 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ระหวา่งไปเยี่ยม
ผูป่้วยท่ีสถาบนับ าราศนราดูรวา่รอผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการตามขั้นตอนทางการแพทยเ์น่ืองจากตอ้งรอผลการยนืยนัจาก 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์thaiPBS เวบ็ไซต์ไทยโพสต ์
เวบ็ไซตม์ติชน เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ เวบ็ไซต์kaohoon  เวบ็ไซตn์ewtv  เวบ็ไซตo์ne31 เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 14 ม.ค.63 ไทยโพสต ์
เวบ็ไซตn์ationtv 15 ม.ค.63) 
  น.พ.สุวรรณชยั วฒันายิ่งเจริญชยั อธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าววา่ การจะยืนยนัวา่ติดเช้ือโคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุ
ใหม่จะต้องมีการตรวจยืนยนัทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2 แห่ง คือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์
วทิยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบติัใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จากนั้นตอ้งดูขอ้มูลทางระบาดวิทยารวมถึง
น าเขา้สู่การพิจารณาของกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (ผูจ้ ัดการออนไลน์ เวบ็ไซต์เดลินิวส์ 16 ม.ค.63 เว็บไซต์ไทยรัฐ 
เวบ็ไซตn์ews1005.mcot ไทยรัฐ 17 ม.ค.63) 
  นพ.สุขุม กาญจนพิมาย   นพ.โอภาส การยก์วินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และผูบ้ริหาร สธ. ร่วม
แถลงข่าวเม่ือ 13 ม.ค.63 พบผูโ้รคปอดอกัเสบจากไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 ท่ีประเทศไทย 2 ราย เป็นหญิงชาวจีน 
อาย ุ61 ปี  และ 74 ปี ขณะน้ีเขา้รับการรักษาท่ีสถาบนับ าราศนราดูร (เวบ็ไซตม์ติชน 17 ม.ค.63 มติชน 18 ม.ค.63) 
 นพ.สมศกัด์ิ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย ์กล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบติัการเตรียมความพร้อมกรณีโรคปอด
อกัเสบสงสัยปอดอกัเสบจากเช้ือไวรัสโรโรนาสายพนัธ์ุใหม่ว่าได้รับความร่วมมือจากผูเ้ช่ียวชาญจากกรมการแพทย ์
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ ฯลฯ (เวบ็ไซตม์ติชน เวบ็ไซตn์ationtv 17 ม.ค.62) 
 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านระบบ
วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กรณี "โรคปอดอกัเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019" กบันายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั  
และผูอ้  านวยการโรงพยาบาลทัว่ประเทศ โดยกล่าวถึงผูป่้วยท่ีนครปฐม  หากหายเป็นปกติ จะเทียบผลการตรวจเช้ือ จาก
แล็บรพ.จุฬาลงกรณ์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์หากไม่พบเช้ือเช่นเดียวกนั จึงจะให้กลบับา้น  (กรุงเพทธุรกิจ มติชน  
เดลินิวส์ แนวหนา้ 23 ม.ค.63 มติชนบ่าย เดลินิวส์บ่าย 24 ม.ค.63) 
    ดร. สุภาภรณ์ วชัรพฤษาดี จาก รพ.จุฬาลงกรณ์   กล่าวว่า  รพ.จุฬาฯ วางแผนร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์กรมควบคุมโรค ตรวจหากลุ่มเช้ือโรคท่ีเคยพบ และไม่เคยพบมาก่อน และใชเ้ทคนิคถอดรหสัพนัธุกรรมแบบไม่
ตอ้งรู้วา่มนัคืออะไร ไดรั้บส่ิงส่งตรวจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนเม่ือ 8 ม.ค. และถอดรหสัพนัธุกรรมส าเร็จ  9 ม.ค. แลว้น าไป
เปรียบเทียบรหัสพนัธุกรรมในธนาคารรหัสพนัธุกรรมของโลก พบวา่เหมือนกบัเช้ือโคโรนาไวรัสท่ีคลา้ยซาร์ส ประมาณ 
82-90% จึงรายงานไปยงักรมควบคุมโรค เม่ือจีนปล่อยรหัสพนัธุกรรมในเวบ็ไซต์ น าไปเปรียบเทียบก็พบความเหมือน
100% จึงสามารถประกาศยนืยนัพบผูป่้วยรายแรกเม่ือ 13 ม.ค. (เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์ 25 ม.ค.63 ผูจ้ดัการรายวนั 28 ม.ค.63) 
    ดร. สุภาภรณ์ วชัรพฤษาดี จาก รพ.จุฬาลงกรณ์   กล่าววา่   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์จะมีการประชุมหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นหอ้งปฏิบติัการเพ่ือพฒันาการตรวจโรคไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ใหรู้้เร็งท่ีสุด (เวบ็ไซตt์nn 28 ม.ค.63) 
    ภูเกต็ นายแพทยธ์นิศ เสริมแกว้ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัภูเก็ต กล่าววา่ พบผูป่้วย 2 ราย ก าลงัรักษา
ตวัในห้องแยกโรคความดนัลบท่ีท่ีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลป่าตอง ซ่ึงไดท้ าการเก็บตวัอยา่งส่ิงส่งตรวจท่ี
หอ้งปฏิบติัการกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์สถาบนับ าราศนราดูร และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  (ไทยโพสต ์23 ม.ค.63) 
    นพ.เฉลิมพงษ ์สุคนธผล ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าววา่ ตั้งแต่ 12 ม.ค.ท่ีผา่นมา ไดแ้จง้กกั
ตวันักท่องเท่ียวจีนจ านวน 12 ราย ขณะน้ีไดอ้นุญาตไปใชชี้วิตตามปกติแลว้ 8 ราย  ยงัคงอยูใ่นความดูแลของเจา้หน้าท่ี 4 
ราย ประกอบดว้ย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2 ราย โรงพยาบาลถลาง  1 ราย และโรงพยาบาลป่าตอง 1 ราย  คาดวา่ทราบผล 
ตรวจเลือดจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ สถาบนับ าราศนราดูร และ รพ. จุฬาฯ ในวนัท่ี 27 ม.ค.น้ี ขอยืนยนัยงัไม่มีผูติ้ด
เช้ือในจงัหวดัภูเก็ต (ไทยโพสต ์26 ม.ค.63) 
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   หัวหิน นายพลัลภ สิงหเสนี ผูว้า่ราชการจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เปิดเผยวา่ พบชาวจีนตอ้งสงสัยติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 จึงน ามาไวท่ี้ห้องแยกโรคของโรงพยาบาลหัวหิน และเก็บตวัอยา่งสารคดัหลัง่ของผูป่้วย 
ส่งตรวจยงั ห้องปฏิบติัการของจุฬาลงกรณ์ และห้องปฏิบติัการกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ไดป้ระสานให้มีการติดตามตวั
ชายคนขบัรถแท็กซ่ี ท่ีรับนักท่องเท่ียว มาจากสนามบินมายงั อ.หัวหิน หากมีอาการป่วยให้รีบพบแพทยท์ันที (เวบ็ไซต์
โพสตทู์เดย ์ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์ 26 ม.ค.63 ข่าวสดบ่าย เดลินิวส์บ่าย ไทยรัฐบ่าย 27 ม.ค.63) 
    นพ.สุวรรณชัย วฒันายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงผูป่้วยท่ี อ.หัวหิน ว่า เป็นผูป่้วยท่ี
เขา้เกณฑก์ารสอบสวนโรค  มีไข ้อาการทางเดินหายใจ และมาจากอู่ฮัน่ ไดแ้จง้ให ้รพ.เอกชน ดูแลตามเกณฑม์าตรฐานของ
กรมควบคุมโรค พร้อมทั้ งส่งทีมสอบสวนโรคลงพ้ืนท่ีไปเก็บแลว้ส่งมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการระดับสูง ท่ี
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (เดลินิวส์ 26 ม.ค.63 เดลินิวส์บ่าย 27 ม.ค.63 ) 
    นครสวรรค์ เจ้าหน้าท่ีประจ า  รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์  เปิดเผยว่าขณะน้ีมีผูป่้วยท่ีอยู่
ระหวา่งการสอบสวนโรคจริงทั้งหมดเป็นชาวไทย 3 ราย  โดย 2 ราย เพ่ิงกลบัจากเมืองอู่ฮัน่  เบ้ืองตน้มีการส่งตวัอยา่งไป
ตรวจหอ้งปฏิบติัการท่ีศูนยโ์รคติดต่อและโรคอุบติัใหม่สภากาชาดไทย สถาบนับ าราศฯ และกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 
ส่วนอีกรายเพ่ิงกลบัจากจีนยงัไม่มีอาการอะไร (เดลินิวส์ ไทยรัฐ 27 ม.ค.63 ข่าวสดบ่าย ไทยรัฐบ่าย เดลินิวส์บ่าย 28 ม.ค.63) 
   นพ.ดิเรก ข าแป้น ผูอ้  านวยการส านกังานป้องกนัควบคุมโรค ท่ี 3 นครสวรรค ์ออกแถลงการณ์วา่ ผลการ
ตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ทั้ง 3 ราย ไม่พบสารพนัธุกรรมของไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ 2019 หรือ 
nCov 2019 (เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์มติชน 28 ม.ค.63 มติชนบ่าย ข่าวสดบ่าย 29 ม.ค.63) 
    ล าปาง นพ.ก าพล เครือค าขาว แพทย์นิติเวช รพ.ล าปาง ได้โพสต์ลงในห้องกลุ่ม Lampang City ว่า 
ขณะน้ี รพ.ล าปางไดรั้บตวัผูป่้วยชาวจีน 3 พ่อแม่ลูกจาก รพ.นครพิงค ์พร้อมเก็บตวัอยา่งเสมหะ ทั้ง 3 คนส่งตรวจวา่จะเป็น
เช้ือโคโรนาหรือไม่ ตอนน้ี อยูร่ะหวา่งรอผลยนืยนัจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์แต่ภายหลงัโพสตด์งักล่าวถูกลบออกไป 
(ไทยรัฐ 28 ม.ค.63 ไทยรัฐบ่าย 29 ม.ค.63) 
   เชียงใหม่ นพ.โภคิน ศกัรินทร์กลุ แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.ล าพนู กล่าวถึงผลตรวจ
สาวจีนวยั 30 ปี เดินทางมาจากเมืองอู่ฮัน่ มาป่วยท่ีเชียงใหม่ ถูกส่งเขา้ห้องปลอดเช้ือ รพ.ล าพูน เพ่ือเฝ้าสังเกตอาการ ผล
ตรวจจากศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์ เขต 1 เชียงใหม่ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ (ส่วนกลาง) ออกมาแลว้ ไม่พบเช้ือ
ไวรัสอู่ฮัน่ เช่นเดียวกบั 3 พ่อแม่ลูกชาวจีนถูกส่งตวัมารักษาอาการป่วยและเฝ้าดูอาการท่ี รพ.ล าปาง  (ไทยรัฐ 30 ม.ค.63 
ไทยรัฐบ่าย 31 ม.ค.63) 
 นพ.สุวรรณชัย วฒันายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผูป่้วยเขา้เกณฑ์สงสัยต้องเฝ้าระวงั (Patient 
Under Investigation : PUI) จะถูกน าเขา้รักษาใน ห้องปลอดเช้ือความดนัเป็นลบ  พร้อมกบัเก็บตวัอยา่งเสมหะ ส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการณ์วิทยาศาสตร์  ซ่ึงห้องแล็บ 2 แห่งคือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย  ์และศูนยว์ิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบติั
ใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์   จะตอ้งยืนยนัผลตรงกนัวา่เป็นเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ 2019 แต่การท่ี จะ
ยืนยนัผูป่้วยติดเช้ือไวรัสโคโรน่า สายพนัธ์ุใหม่ 2019 และรายงานไปยงัองค์การอนามยัโลก(WHO) จะตอ้งน า ขอ้มูลทาง
ระบาดวิทยาและทางคลินิก มาประกอบด้วย ก่อนน าเขา้สู่คณะผูเ้ช่ียวชาญ ของประเทศไทยพิจารณายืนยนัในขั้นตอน 
สุดทา้ย จึงจะประกาศไดว้า่ไทยพบผูป่้วยยืนยนั ซ่ึงโดยประมาณใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 5 วนั หลงัจากรับตวัเขา้รักษา (กรุงเทพ
ธุรกิจ คมชดัลึก 28 ม.ค.63) 
  นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย ปลดักระทรวงสาธารณสุข  กล่าววา่  ขณะน้ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดพ้ฒันาหอ้งแล็บ
เครือข่ายศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ั้ง 14 แห่ง ในการตรวจผลการตรวจเช้ือไดใ้น 3 ชัว่โมง ซ่ึงจะท าใหก้ารวางแผนรักษา 
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ผูป่้วยไดเ้ร็วข้ึน (ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ คมชดัลึก เดลินิวส์ แนวหน้า 29 ม.ค.63 เดลินิส์บ่าย 30 ม.ค.63 กรุงเทพธุรกิจ 
ไทยรัฐบ่าย มติชน เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์แนวหนา้ 31 ม.ค.63+ส่ือออนไลน์+++) 
 คอลมันิสตแ์สดงความขอบคุณผูบ้ริหาร สธ. รวมทั้ง นพ.โอภาส การยก์วินพงศ์ อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
และช่ืนชมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ ห้องปฏิบติัการมีทัว่ประเทศ น าเช้ือตรวจหาสารพนัธุกรรมไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุ
ใหม่ รู้ผลและเช่ือถือได ้๑๐๐% ทนัทีทนัใด ภายใน ๓ ชัว่โมง (คอลมัน์ เปลวสีเงิน คนปลายซอย ไทยโพสต ์29 ม.ค.63) 
  นายแพทยสุ์ขุม กาญจนพิมาย  ปลดักระทรวงสาธารณสุข สั่งให้เตรียมยาตา้นไวรัส HIV  หลงัส านักข่าวของจีน
และส านกัข่าวของฮ่องกงต่างรายงานวา่จีนใชย้าตวัน้ีในการควบคุมการติดเช้ือและมีอาการดีข้ึน (ระบุประวติัท่านปลดัฯ เคย
ด ารงต าแหน่งบริหารอะไรมาบา้ง รวมทั้งอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย)์ (ไทยโพสต ์29 ม.ค.63) 
  อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.สุวรรณชยั วฒันายิ่งเจริญชยั ยืนยนั  ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 หรือเรียกกนัวา่ 
ไข้อู่ฮั่น   แม้ติดต่อจากคนสู่คนได้ แต่ติดต่อไม่ง่าย (ระบุประวติัว่า เคยด ารงต าแหน่งอะไรมาบ้าง รวมทั้ งรองอธิบดี
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย)์ (ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 30 ม.ค.63) 
  นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในการแถลงข่าวขอให้มั่นใจใน สธ. เรามี เครือข่าย
หอ้งปฏิบติัการร่วมกนัตรวจวนิิจฉยั 5 หน่วยงาน คือ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์  รพ. จุฬาลงกรณ์ รพ.ราชวถีิ รพ.รามาธิบดี 
และสถาบนับ าราศนราดูร ท่ีสามารถตรวจหาสารพนัธุกรรมของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 มีความแม่นย  า เช่ือถือ
ได ้(ไทยรัฐ 30 ม.ค.63 มติชนบ่าย 31 ม.ค.63) 
  บทความกล่าวถึง ส่วนท่ีท าใหส้ามารถยืนยนัผูป่้วยได ้คือ "ทีมแล็บ" ท่ีท างานอยูห่อ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
รับเสมหะของผูป่้วยตอ้งสงสัยมาท าการตรวจหาเช้ือ ขั้นแรกจะเป็นทีมแลบ็ของสถานพยาบาล ท าการตรวจเช้ือท่ีก่อโรคใน
ระบบทางเดินหายใจ 33 ชนิด หากไม่พบ จะส่งต่อให้กบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และศูนยว์ิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบติั
ใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตรวจยนืยนั (กรุงเทพธุรกิจ คมชดัลึก 30 ม.ค.63) 
 น.พ.สมศกัด์ิ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย ์กล่าววา่ การประชุมเชิงปฏิบติัการเตรียมความพร้อมกรณีโรคปอด
อกัเสบสงสยัปอดอกัเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้ช่ียวชาญกรมการแพทย ์กรมควบคุม
โรค กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ฯลฯ (เวบ็ไซต ์ปชส.เขต3/22 ม.ค.63) 
  บทความแล็บของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตรวจผูป่้วยติดเช้ือโคโรนาชาวจีนวยั 
57 ปี ท่ีเดินทางมาจากเมืองอู่ฮัน่เขา้มาไทยเม่ือ 23 ม.ค.มีผลเป็นลบ และรอส่งผูป่้วยกลบั"สาธารณรัฐประชาชนจีน"   ซ่ึง
ไดรั้บการช่ืนชม และสร้างความเช่ือมัน่ทางการแพทยแ์ก่แพทยไ์ทย กลบัไม่ปรากฏในข่าวโซเชียล 
  นพ.โภคิน ศกัรินทร์กุล ร.พ.ล าพูน กล่าวถึงผูป่้วยหญิงชาวจีนวา่ รอผลยืนยนัจากศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1 
และ ร.พ.จุฬาฯ (ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตc์hiangmainews 29 มค.63) 
 นพ.เฉลิมพงษ ์สุคนธผล ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต กล่าววา่ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ไดส่้งเคร่ืองมือการตรวจวินิจฉัย
เบ้ืองตน้เช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่2019มายงัศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11 สุราษฎร์ธานี (เวบ็ไซตเ์สียงไทย 29 ม.ค.
63) 
 ดร.สุวิทย ์เมษินทรีย ์รมว.อุดมศึกษาฯ เปิดเผยวา่มีการประชุมระดมสมองเพ่ือรวบรมแพทย ์และอาจารย ์นกัวิจยั
จากมหาวทิยาลยั สถาบนัวจิยัในประเทศไทย กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทยเ์พื่อน าขอ้มูล องคค์วามรู้ดา้นการ
วจิยัทางการแพทยม์าใชใ้นการป้องกนั แกไ้ขปัญหา (เวบ็ไซตป์ระชาชาติ เวบ็ไซตม์ติชน 29 ม.ค.63) 
 นพ.สมชาย แสงกิจพร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เขา้ร่วมการแถลงข่าวสถานการ์ผูติ้ดเช้ือไวรัสโคโร
นาประจ าวนั (เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ 30 ม.ค.63)  
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 นกัศึกษาเขา้ข่ายเฝ้าระวงัเดินทางจากเมืองอู่ฮัน่ อยูใ่นพ้ืนท่ี อ.โนนสงั จ.หนองบวัล าภู ผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ
จากสถาบนับ าราศนราดูร สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และ รพ.จุฬาฯ ไม่พบเช้ือไวรัส
โคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (เวบ็ไซตม์ติชน 30 ม.ค.63) 
 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ.กล่าวว่า  การท่ี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลดักระทรวง 
สธ.ยืนยนัวา่การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ ท าให้สบายใจเพราะท่านเคยเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์รู้เร่ืองการ
รักษาและการควบคุมโรคสมยัใหม่เป็นอยา่งดี (เวบ็ไซตt์hestandard 30 ม.ค.63) 
 นพ.โสภณ เอ่ียวศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทัว่ไป กล่าวถึงแท็กซ่ี 2 รายอยูใ่นเกณฑก์ารสอบสวนโรค รอผลตรวจ
จากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และ รพ.จุฬาฯ ( เวบ็ไซตw์orkpoint 30 ม.ค.63) 
 ร.พ.กระทุ่มแบนโพสต์เฟซบุ๊กเด็กชาวจีน 6 ขวบไดรั้บผลตรวจยืนยนัจาก รพ.จุฬาฯ  สถาบนับ าราศนราดูร และ
กรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์รงกนัไม่พบเช้ือไวรัสโคโรน่า (เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ 30 ม.ค.63) 
 นพ.โสภณ เอ่ียวศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทยจ์ดัประชุมระดมสมอง
ห้องปฏิบัติการ ร.พ.ในเครือข่ายทั้ งมหาวิทยาลยั กรมควบคุมโรค และกรมการแพทยป์รับปรุงแนวทางการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการรับมือการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา โดยกรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ดัเตรียาชุดตวัอยา่งส าหรับประเมิน
ความสามารถหอ้งปฏิบติัการแจกจ่ายใหเ้ครือข่าย และขณะน้ีมีตวัอยา่งส่งตรวจท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์30-40 ตวัอยา่ง
ต่อวนั (เวบ็ไซตw์orkpointnews เวบ็ไซตo์ne31  เวบ็ไซตm์cot 30 ม.ค.63) 
 (8) กัญชาทางการแพทย์ นายเดชา  ศิริภทัร หมอพ้ืนบา้น ผูเ้ช่ียวชาญการใชก้ญัชาทางการแพทย ์กล่าววา่ น ้ ามนั
กญัชาท่ีใชรั้กษาอาการผูป่้วยมีทั้งสูตรท่ีตนคิดคน้ข้ึน และสูตรขององคก์ารเภสัชกรรม (อภ.) น ้ ามนักญัชามีการใชม้านาน
แลว้ เพียงแต่ยงัไม่ถูกกฎหมายเท่านั้น ซ่ึงตอนน้ีถูกกฎหมายแลว้ สธ.จึงน ามาแจกท่ีกรมแพทยแ์ผนไทยฯ เพ่ือสร้างความ
เช่ือมัน่ใหก้บัหมอ และคนไข ้โรงงานผลิตน ้ ามนักญัชาไดม้าตรฐานผา่นการตรวจสารปนเป้ือนท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
(เวบ็ไซตม์ติชน ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตB์angkokinsight 7 ม.ค.63   เวบ็ไซตm์atichonweek มติชน 8 ม.ค.63) 
 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. พร้อมดว้ยผูบ้ริหาร สธ. และ นพ.โอภาส การยก์วินพงศ์ อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ร่วมพิธีเปิดให้บริการคลินิกกญัชาทางการแพทยแ์ผนไทยและแพทยพ้ื์นบา้นไทย (สยามรัฐ
ออนไลน์ 6 มค.63) 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์โดยศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่ ไดพ้ฒันาชุดทดสอบอยา่งง่ายส าหรับ
ตรวจสอบเบ้ืองตน้วา่ผลิตภณัฑมี์ส่วนผสมของสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ ท่ีอยูใ่นพืชกญัชาอยูใ่นผลิตภณัฑห์รือไม่ (เวบ็ไซต์
เดลินิวส์ 25 ม.ค.63) 
 (9) ครม.มีมติแต่งตั้ ง น.ส.มาลินี จิตตกานต์พิชย ์ด ารงต าแหน่งผูท้รงคุณวุฒิด้านวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร์
การแพทย ์(ภูมิคุม้กนัวทิยา) (นกัวิทยาศาสตร์การแพทยท์รงคุณวฒิุ) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ตั้งแต่ 21 ส.ค.62 (เวบ็ไซต์
ผูจ้ดัการ เวบ็ไซตn์ationweekend 7 ม.ค.63 ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 11 ม.ค.63) 
 (10) ชาวบา้นเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีน าขา้วสารยี่หอ้หน่ึงมาให้ศูนยด์ ารงธรรมสุราษฎร์ธานีตรวจสอบหลงั
หุงแลว้เปียกแฉะมีกล่ินเหม็นคลา้ยสารเคมี และส่งต่อศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยสุ์ราษฎร์ธานีตรวจสอบ และทางรองผูว้า่
ราชขการจงัหวดัสุราษฎร์ธานีสั่งให้ซ้ือขา้วสารดงักล่าวส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทยต์รวจอีกคร้ัง (เวบ็ไซต์บา้นเมือง 8 
ม.ค.63 ผูจ้ดัการออนไลน์ 9 ม.ค.63) 

 (11) นายแพทยสุ์วรรณชยั วฒันายิ่งเจริญชยั อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยวา่ ประเทศไทย เขา้ร่วม "วาระความ
มัน่คงดา้นสุขภาพโลก" : Global Health Security Agenda หรือ GHSA  ล่าสุด ไทยไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นประเทศท่ีมี 
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ความเขม้แขง็ดา้นความมัน่คงดา้นสุขภาพเป็นอนัดบัท่ี  6 จากทั้งหมด 195 ประเทศ   ปัจจยัความส าเร็จมาจากความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่าง ๆ   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ หน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายอีกมากมาย  ไทยมีความรับผิดชอบใน 2 
เร่ืองใหญ่ ๆ เร่ืองแรกคือ การพฒันาศกัยภาพของนักระบาดวิทยาภาคสนาม ซ่ึงจะมีกรมควบคุมโรคเป็นผูด้  าเนินการหลกั 
เร่ืองท่ีสองคือการพฒันาศักยภาพของห้องปฏิบัติการซ่ึงจะมีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ป็นผูด้  าเนินการหลกั โดยการ
ท างานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเฝ้าระวงัควบคุมโรคท่ีด าเนินการอย่างต่อเน่ืองร่วมกนัระหว่างกรมควบคุมโรคและ
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ และการใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพแก่ประชาชน (เดลินิวส์ 12 ม.ค.63) 

(12) อิเกีย ประเทศไทย เรียกคืนสินคา้แกว้กาแฟแบบพกพารุ่นทรูลิกตว์สีผลิตจากอินเดียเน่ืองจากอาจมีระดบัการ
ถ่ายเทสาร Dibutyl Phthalate (DBP) เกินก าหนด ขอ้มูลจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทยร์ะบุวา่สารน้ีเป็นหน่ึงในกลุ่มสารเคมี
ของกลุ่มสารทาเลต (phthalates) ทั้ งน้ีในผลิตภณัฑ์สุขภาพหลายชนิดพบวา่สารทาเลตบางชนิดเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธื
และก่อใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุ (เวบ็ไซตt์hemomentum 15 ม.ค.63) 
  (13) น.พ.ธราพงษ์ กปัโก รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดันครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมการ
พฒันาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เขตสุขภาพท่ี 8 โดยนางสาวเกษร บุญยรักษ์โยธิน ผูอ้  านวยการศูนย์
วทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 กล่าวรายงาน (เดลินิวส์บ่าย 21 ม.ค.63) 
 (14) นสพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตวกล่าวถึงการด าเนินการควบคุม ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ดา้นการตรวจ
คุณภาพวคัซีนมีการตรวจวเิคราะห์โดยกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน OIE การพฒันาห้องปฏิบติัการ
กรมปศุสัตว ์และการควบคุมภูมิคุม้กนัหลงัสัตวไ์ดรั้บวคัซีนตรวจโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติ และ ม.มหิดล (เวบ็ไซต์
สยามรัฐ เวบ็ไซตม์ติชน เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 21 ม.ค.63) 
 (15)  คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดรั้บมอบจากคณะรัฐมนตรีไปศึกษา แนวทางการทบทวนการ
จดัเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมติั อนุญาต ของทางราชการ "ฉบบัล่าสุด"  แนวทางดงักล่าว "หน่วยงานท่ีทบทวนจดัเก็บ
ค่าธรรมเนียมฯ" จะใหมี้การจดัเก็บเท่าท่ีจ าเป็น เน่ืองจากอาจเป็นการสร้างภาระใหก้บัภาครัฐและประชาชน  ล่าสุด  พบวา่มี 
16 หน่วยงาน มีความเห็นต่อการพิจารณายกเลิกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุมติั อนุญาตของทางราชการ 
จากส่วนราชการ  รวมถึง"กรมวิทยาศาสตร์การแพทย"์ ส่วนใหญ่ใบอนุญาตจะเก่ียวขอ้งกับ พ.ร.บ.วตัถุอันตราย จึงมี
ความเห็นวา่ไม่ควรยกเลิก โดยมีอตัราค่าธรรมเนียมเกินกวา่ 100 บาท (ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ 25 ม.ค.63) 
 (16) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เขา้ร่วมการประชุมหารือการจดัท าระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคุณภาพของ
ประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) จดัโดยกรมวทิยาศาสตร์บริการ (เวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธ์ 20 ม.ค.63) 
 (17) นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เขา้ร่วมพิธีเปิดอบรมอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น ท่ีส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ (เวบ็ไซตส์ านกัข่าว 22 ม.ค.63) 
 (18) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เขา้ร่วมการสัมมนาเร่ืองการจดัการความเส่ียงของสารปนเป้ือนในอาหาร จดัโดย 
ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช)  (เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์สยามรัฐ เวบ็ไซต์สยามรัฐ 
เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 23 ม.ค.63 เวบ็ไซตค์มชดัลึก 24 ม.ค.63) 
  (19) สถาบันอาหารสุ่มตัวอย่างปลาส้มดิบจ านวน 5 ตัวอย่างท่ีวางขายในตลาดร้านค้าในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล หลงัน ามาวเิคราะห์ ผลปรากฏวา่ ปลาสม้ดิบ 4 ตวัอยา่ง มีเช้ือซาลโมเนลลาปนเป้ือน ซ่ึงตามเกณฑคุ์ณภาพทางจุล
ชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผสัอาหารฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ก าหนดให้ตอ้งไม่พบการ
ปนเป้ือนในอาหารหมกัพ้ืนเมือง เช่น ปลาสม้ (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 31 ม.ค.63) 
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