
สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดอืนมนีาคม 2564 

 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                  7               เร่ือง 

 1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                 5      เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน มี.ค.64 (เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน  347  คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                 124 คร้ัง  

                         (โทรทศัน์ 11 คร้ัง   วทิย ุ 0  คร้ัง ส่ือส่ิงพิมพ ์ 43  คร้ัง  ส่ือออนไลน์ 70  คร้ัง) 

  1.2.2 ข่าวพาดพิง  24   เร่ือง      223 คร้ัง  

            (ส่ือส่ิงพิมพ ์99 คร้ัง  ส่ือออนไลน์  124   คร้ัง)              

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน                     6,192,296 บาท 

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                                 5,020,296 บาท           

-  ส่ือวทิย ุ                                                         0  บาท           

-  ส่ือโทรทศัน ์                            1,172,000 บาท           

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ านวน 168 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)   

  - ทางอีเมล ์                                  33     ราย 

  - ทางโทรศพัท ์                                    25           ราย 

  - ทางแฟนเพช เฟชบุค๊                                  40       ราย 

  -  ทางไลน์ official Account                67    ราย  

  - มาดว้ยตนเอง                  3           ราย 

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง 

ตารางที ่1 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ตามลกัษณะของผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 124 124 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 223 0 223 0 
รวม 347 124 223 0 

 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ในเดือนมีนาคม 2564  มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการเผยแพร่

ส่ือมวลชนทั้งหมด  347  ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวบวก 124  ช้ินข่าว ข่าวกลางจ านวน  223 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 124 123 1 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 223 204 19 0 
รวม 347 327 20 0 

 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าวเป็น ดา้นวชิาการจ านวน  327 ช้ินข่าว ดา้นบริการจ านวน 20  ช้ิน

ข่าว ดา้นบริหาร 0  ช้ินข่าว   

ตารางที ่3 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จ าแนกตามบทบาทข่าวทีส่ื่อน าเสนอ 

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

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 124 118 6 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 223 223 0 0 

รวม 347 341 6 0 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบว่า ข่าวทั้งหมดจ านวน 347 ช้ินข่าว  มีลกัษณะเป็นการให้

ข่าวสาร จ านวน 341 ช้ินข่าว ใหค้วามรู้ 6 ช้ินข่าว  

 

ตารางที ่4 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จ าแนกตามหน่วยงานในกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

ประเภทข่าว ข่าวเผยแพร่ ข่าวพาดพงิ รวม 
สสว. 0 4 4 
สมป. 0 0 0 
สยวส. 4 25 29 
สคอ. 14 15 29 
สวส. 64 162 226 
สวพ. 4 15 19 
สชว. 89 123 212 
สรส. 0 4 4 
สววพ. 0 0 0 
สชพ. 6 39 45 
ผน. 6 1 7 
จสน. 2 6 8 
สล. 1 0 1 
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ตารางที ่4 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จ าแนกตามหน่วยงานในกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์(ต่อ) 

ประเภทข่าว ข่าวเผยแพร่ ข่าวพาดพงิ รวม 
กพร. 0 0 0 

ความร่วมมือ ตปท. 0 0 0 
เคร่ืองมือแพทย ์ 0 0 0 

PT 0 0 0 
One stop 0 0 0 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 0 0 
กลุ่มคุม้ครองจริยธรรม 0 0 0 

ศวก. 25 17 42 
ผบ. 0 0 0 
รวม 215 411 626 

 

 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบวา่ หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้ง 5 ล าดบัแรก ดงัน้ี สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์

สาธารณสุข 226 ช้ินข่าว สถาบนัชีววตัถุ 212  ช้ินข่าว สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์  45  ช้ินข่าว ศูนยว์ิทยาศาสตร์

การแพทย ์42 ช้ินข่าว  ส านักยาและวตัถุเสพติด และส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 29 ช้ินข่าวเท่ากนั (บางช้ินข่าว

จ าแนกเน้ือหาข่าวไดม้ากกวา่ 1 หน่วยงาน) 

 

ตารางที ่5 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ าแนกตามจ านวนคร้ัง/ช้ินข่าวทีล่งในส่ือส่ิงพมิพ ์

หนังสือพมิพ์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
สยามรัฐ 0 4 4 
แนวหนา้ 5 6 11 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 4 18 22 
มติชน/มติชนบ่าย  9 16 25 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 10 10 20 
ไทยโพสต ์ 5 4 9 
ข่าวสด/ข่าวสดบ่าย 3 20 23 
บางกอกโพสต ์ 2 2 5 
กรุงเทพธุรกิจ 3 7 10 
ผูจ้ดัการรายวนั 0 1 1 
ผูจ้ดัการรายสปัดาห์ 0 0 0 
ฐานเศรษฐกิจ 0 2 2 
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ตารางที ่5 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ าแนกตามจ านวนคร้ัง/ช้ินข่าวทีล่งในส่ือส่ิงพมิพ์(ต่อ) 

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
สยามกีฬา 0 7 7 
ประชาชาติธุรกิจ 2 0 2 
มติชนสุดสปัดาห์ 0 0 0 
อ่ืนๆ 0 2 2 
รวม 43 99 142 

 หนงัสือพิมพท่ี์น าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก คือ มติชน 25 คร้ัง   

รองลงมา ข่าวสด 23 คร้ัง ไทยรัฐ 22 คร้ัง เดลินิวส์ 20 คร้ังและแนวหนา้ 11 คร้ัง  

 

ตารางที ่6 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ าแนกตามจ านวนคร้ัง/ช้ินข่าวทีล่งในส่ือออนไลน์ 

ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
ไทยรัฐออนไลน ์ 1 7 8 
แนวหนา้ออนไลน์ 3 7 10 
ข่าวสดออนไลน ์ 1 7 8 
ผูจ้ดัการออนไลน์  1 7 8 
มติชนออนไลน ์ 7 12 19 
เดลินิวส์ออนไลน์ 3 3 6 
คมชดัลึกออนไลน์ 0 0 0 
ไทยโพสตอ์อนไลน์ 1 5 6 
สยามรัฐออนไลน ์ 5 3 8 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 4 8 12 
โพสตทู์เดยอ์อนไลน์ 1 2 3 
บางกอกโพสตอ์อนไลน์ 1 2 3 
ข่าวสดองักฤษออนไลน ์ 0 0 0 
เวบ็ไซตt์hailandplus 5 3 8 
เวบ็ไซตh์focus 0 0 0 
เวบ็ไซตt์hainews 1 2 3 
เวบ็ไซตT์NNthailand 3 2 5 
เวบ็ไซต ์MCOT 2 7 9 
เวบ็ไซตไ์ทยพีบีเอส 2 1 3 
เวบ็ไซตช่์อง 7 1 0 1 
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ตารางที ่6 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ าแนกตามจ านวนคร้ัง/ช้ินข่าวทีล่งในส่ือออนไลน์ (ต่อ) 

ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
เวบ็ไซตเ์นชัน่ 1 2 3 
เวบ็ไซตP์PTV 0 0 0 
เวบ็ไซตn์ewstv 1 3 4 
เวบ็ไซต ์JS100 4 6 10 
เวบ็ไซตป์ระชาชาติ 4 2 6 
เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกิจ 2 4 6 
sanook 0 0 0 
อ่ืนๆ 16 29 45 
รวม 70 124 194 

 ส่ือออนไลน์ท่ีน าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก คือ มติชนออนไลน์ 19 คร้ัง 
รองลงมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 12 คร้ัง แนวหนา้ออนไลน์และเวบ็ไซตจ์ส.100 10 คร้ังเท่ากนั และเวบ็ไซตM์COT 10 คร้ัง   
 
2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดอืนมนีาคม 2564  จ านวน 7  เร่ือง 
  (1) กรมวิทยพ์ร้อมทดสอบภูมิคุม้กนัไวรัสกลายพนัธ์ุในคนไทยท่ีไดรั้บวคัซีนโควิด 19 (มติชนออนไลน์ 1 มีค.64,
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 1 มีค.64,สยามรัฐออนไลน์ 1 มีค.64,เวบ็ไซต์MCOT 1 มีค.64,มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ 1 มีค.64,
เดลินิวส์ออนไลน์ 1 มีค.64,ผูจ้ดัการออนไลน์ 1 มีค.64,TNN ONLINE 1 มีค.64,เวบ็ไซต ์จส.100 1 มีค.64,เวบ็ไซตt์hailandplus 2 
มีค.64,เดลินิวส์ 2 มีค.64,เดลินิวส์กรอบบ่าย 3 มีค.64 ข่าวสดกรอบบ่าย 3 มีค.64,เวบ็ไซต์dodeden 3 มีค.64,ไทยรัฐ 6 มีค.64,
ไทยรัฐกรอบบ่าย 6 มีค.64,ไทยรัฐออนไลน์ 6 มีค.64) 
 (2) วคัซีนของAstraZenecaผ่านตรวจสอบจากกรมวิทยฯ์ (เวบ็ไซต์ จส.100 11 มีค.64,เวบ็ไซต์เนชัน่ทีวี 11 มีค.64,
เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกิจ 11 มีค.64,เดลินิวส์ออนไลน์ 11 มีค.64,มติชนออนไลน์ 11 มีค.64,เวบ็ไซตช่์อง 7 11 มีค.64,กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ 11 มีค.64,เวบ็ไซตอิ์สระนิวส์ 11 มีค.64,สยามรัฐออนไลน์ 11 มีค.64,เวบ็ไซตป์ระชาชาติ 11 มีค.64,เวบ็ไซต์newtv 11 
มีค.64,เวบ็ไซต์ข่าวหุ้น 11 มีค.64,เวบ็ไซต์tnnthailand 11 มีค.64,เดลินิวส์ 12 มีค.64,เวบ็ไซต์thailandplus 12 มีค.64,เดลินิวส์
กรอบบ่าย 13 มีค.64,กรุงเทพธุรกิจ 13 มีค.64) 
 (3)กรมวิทยฯ์จดังานวนัคลา้ยวนัสถาปนาครบรอบ 79 ปี (เวบ็ไซต์thailandplus 11 มีค.64,เดลินิวส์ 15 มีค.64,มติชน
กรอบบ่าย 16 มีค.64,มติชน 16 มีค.64,ไทยโพสต ์16 มีค.64) 
 (4) 4 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทยชุ์มชนควา้รางวลัดีเด่นระดบัภาค (เวบ็ไซต์FM91bkk 18 มีค.64,เวบ็ไซต์ข่าวเด่น
ประเด็นดงั 18 มีค.64,เว็บไซต์ข่าวชัดประเด็นจริง 18 มีค.64,เว็บไซต์thaitoday 19 มีค.64,TNN16 17 มีค.64,ช่อง 3 17 มีค.
64,PPTV 18 มีค.64,เนชัน่ทีว ี18 มีค.64,มติชน 22 มีค.64,มติชนกรอบบ่าย 22 มีค.64,แนวหนา้ 23 มีค.64,ไทยโพสต ์23 มีค.64) 
 (5) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยร่์วมมือกบัเครือข่ายผูผ้ลิตวคัซีนต่างประเทศทดสอบความแรงวคัซีนไอกรนดว้ยวธีิใหม่
เพื่อลดการใชส้ตัวท์ดลอง (เวบ็ไซตt์hailandplus 22 มีค.64,มติชนออนไลน์ 22 มีค.64,เวบ็ไซตt์haipr 23 มีค.64) 
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 (6) วคัซีนโควิด 19 ของบริษทัซิโนแวคล็อตสองจ านวน 2 รุ่นการผลิตผ่านการรับรองจากกรมวิทยฯ์ (เวบ็ไซตอิ์สระ
นิววส์ 30 มีค.64,เว็บไซต์ จส.100 30 มีค.64,โพสต์ทูเดย์ออนไลน์  30 มีค.64,กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 30 มีค.64,
เวบ็ไซต์TNNthailand 30 มีค.64,เวบ็ไซต์เชียงใหม่นิวส์ 30 มีค.64,เวบ็ไวต์พทัยานิวส์ 30 มีค.64,เวบ็ไซต์innnews 30 มีค.64,
เว็บไซต์ryt9 30 มีค.64,เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ 30 มีค.64,มติชนออนไลน์ 30 มีค.64,เว็บไซต์thainews 30 มีค.64,เว็บไซต์
ประชาชาติ  30  มีค .64 , เว็บไซต์ thaipbs 30  มีค .64 ,สยามรัฐออนไลน์  30  มีค .64 ,แนวหน้าออนไลน์  30  มีค .64 , 
เวบ็ไซตw์orkpointtoday 30 มีค.64,ไทยรัฐ 31 มีค.64,ข่าวสด 31 มีค.64,มติชน 31 มีค.64,กรุงเทพธุรกิจ 31 มีค.64,บางกอกโพสต ์
31 มีค.64,แนวหน้า 31 มีค.64,ข่าวสดออนไลน์ 31 มีค.64,แนวหน้าออนไลน์ 31 มีค.64,บางกอกโพสต์ 31 มีค.64,ไทยรัฐ
ออนไลน์ 31 มีค.64,เวบ็ไซตt์hailandplus 31 มีค.64) 
 (7)กรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์บัมือเครือข่ายด าเนินการดูแลแม่และเด็กไทยแบบบูรณาการ (เดลินิวส์ออนไลน์ 31 มีค.
64,เวบ็ไซต ์Thaitodaynews 31 มีค.64) 
  
2.2 ข่าวเผยแพร่อืน่ๆ 
 (1) กรมวิทยจ์บัมือเขตสุขภาพท่ี 7 ร่วมมือดา้นวิชาการ งานวิจยั เทคโนดลยี นวตักรรมและการบริการทางการแพทย ์
(เวบ็ไซตt์haitodaynews 31 มีค.64) 
 
2.3 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
 (1) อธิบดีให้สัมภาษณ์เร่งตรวจคุณภาพวคัซีนแอสตราฯทนัฉีดนายก (ช่อง 7 10 มีค.64,MCOT 10 มีค.64,ไทยพีบีเอส 
11 มีค.64) 
 (2)รองพิเชฐให้สัมภาษณ์บรรจุภณัฑพ์ลาสติกใชอ้ยา่งถูกวิธีมัน่ใจความปลอดภยัอาหาร(เวบ็ไซตป์ระชาชาติธุรกิจ 10 
มีค.64, มติชนออนไลน์ 10 มีค.64,ประชาชาติธุรกิจ 11 มีค.64,เวบ็ไซตป์ระชาชาติธุรกิจ 24 มีค.64, มติชนออนไลน์ 24 มีค.64,
ประชาชาติธุรกิจ 25 มีค.64)  
 (3) อธิบดีแถลงข่าวตรวจกุง้ตลาดกลางกุง้ปลอดเช้ือโควดิ 19 (เดลินิวส์ 20 มีค.64,มติชน 20 มีค.64,เดลินิวส์กรอบบ่าย 
21 มีค.64,มติชนกรอบบ่าย 21 มีค.64) 
 (4) อธิบดีให้สัมภาษณ์วคัซีนโควิด 19 จะเขา้มาอีก  1 ลา้นโดสในเดือนเมษายนน้ี  (เดลินิวส์ 20 มีค.64,มติชน 20 มีค.
64,เดลินิวส์กรอบบ่าย 21 มีค.64,มติชนกรอบบ่าย 21 มีค.64,แนวหนา้ออนไลน์ 20 มีค.64) 
 
2.4 ภาพข่าว 
 (1) ภาพข่าวการประชุมเครือข่ายหอ้งปฏิบติัการดา้นการดูแลแม่และเด็ก (เดลินิวส์ 2 มีค.64,ไทยโพสต ์4 มีค.64) 
 (2) กรมวทิยฯ์จดังานวนัคลา้ยวนัสถาปนาครบรอบ 79 ปี (ไทยรัฐ 11 มีค.64,แนวหนา้ 12 มีค.64) 
 (3) อธิบดีกรมวทิยฯ์เยีย่มชมบูธนิทรรศการชุดทดสอบกญัชา (เดลินิวส์กรอบบ่าย 11 มีค.64,แนวหนา้ 11 มีค.64,ไทย
โพสต ์13 มีค.64) 
 (4) นกัเตะเยาวชนชา้งศึกทีมชาติไทยเขา้ตรวจหาเช้ือโควดิ 19 (ข่าวสดกรอบบ่าย 10 มีค.64) 
 (5) มอบรางวลั อสม.วทิยาศาสตร์การแพทยชุ์มชนดีเด่นระดบัภาค (แนวหนา้ 21 มีค.64) 
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2.5 ข่าวพาดพงิ 
  (1) วัคซีนโควิดต้องตรวจรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สธ.
กล่าวถึงกรณีนายกฯไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด เ น่ืองจากเป็นดุลพินิจของแพทย์และต้องรอผลการตรวจรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เน่ืองจากบริษทัแอสตราเซเนกายงัไม่ไดย้ื่นเอกสารหรือตวัอยา่งน าส่ง (เดลินิวส์กรอบบ่าย 1 มีค.64,
ข่าวสดกรอบบ่าย 1 มีค.64,ไทยรัฐกรอบบ่าย 1 มีค.64 
 นายอนุทิน ชาญวรีกลู รองนายกฯและรมว.สธ วคัซีนท่ีน ามาทุกหลอดทุกโดสมีมาตรฐานไดรั้บการยอมรับจากสถาบนั
การแพทยท์ัว่โลก ผา่นการตรวจสอบมาตรฐานกระบวนการผลิตจากรมวทิยาสตร์การแพทย ์(สยามกีฬา 1 มีค.64กรุงเทพธุรกิจ 1 
มีค.64,เวบ็ไซต์Newtv 1 มีค.64,เวบ็ไซต์thaigov 1 มีค.64,เวบ็ไซต์ฐานเศรษฐกิจ 1 มีค.64มติชนกรอบบ่าย 2 มีค.64,บางกอก
โพสต ์4 มีค.64,โพสตทู์เดยอ์อนไลน์ 4 มีค.64) 
 บริษทัแอสตราเซเนกาจะส่งมอบวคัซีนลอตแรกและจะน าส่งตวัอยา่งส่งไปตรวจท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยใ์ชเ้วลา
ไม่เกิน 3 วนั จากนั้นจะด าเนินการฉีดต่อไป (เวบ็ไซต ์จส.100 8 มีค.64,เวบ็ไซตM์COT 8 มีค.64,เวบ็ไซตอิ์สระนิวส์ 8 มีค.64,
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 8 มีค.64,ไทยรัฐออนไลน์ 8 มีค.64,เดลินิวส์ 9 มีค.64,ไทยโพสต ์9 มีค.64,กรุงเทพธุรกิจ 9 มีค.64,ไทยรัฐ 
9 มีค.64,แนวหนา้ 9 มีค.64,ข่าวสด 9 มีค.64,บางกอกโพสต ์9 มีค.64,แนวหนา้ออนไลน์ 9 มีค.64,บางกอกโพสตอ์อนไลน์ 9 มีค.
64,ไทยโพสตอ์อนไลน์ 9 มีค.64) 
 รพ.เอกชนหลายแห่งมีความสนใจบริการฉีดวคัซีนโควิด 19 ให้กบัประชาชนโดยยื่นขอจดัตั้งเป็นบริษทัยากบั อย.เพ่ือ
ขอน าเขา้ยาและชีววตัถุพร้อมติดต่อบริษทัผลิตวคัซีนต่างประเทศหลายแห่งเพ่ือน าเอกสารมายืน่ใหอ้ย.รับรองแลว้ส่งใหก้รมวทิย์
ตรวจสอบรับรองรุ่นการผลิต(เวบ็ไซต ์จส.100 10 มีค.64,เวบ็ไซตป์ระชาชาติ 11 มีค.64,สยามรัฐ 16 มีค.64) 
 นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าววา่ วคัซีนลอ็ตต่อไป 8 แสนโดสจะเขม้าถึงไทยวนัท่ี 20 มีค.64 
อย.จะตรวจสอบเอกสารจากโรงงานผลิตและกรมวทิยจ์ะตรวจสอบคุณภาพทางหอ้งปฏิบติัการ หกไม่มีอะไรก็จะน าไปฉีดต่อไป 
(มติชน 15 มีค.64,ข่าวสด 15 มีค.64,ข่าวสดออนไลน์ 15 มีค.64,มติชนกรอบบ่าย 16 มีค.64) 
 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สธ.กล่าวว่า วคัซีนจากแอสตราฯยงัเป็นวคัซีนท่ีดี แต่ต่างประเทศเขาให้
ชะลอฉีด 2 สัปดาห์ ซ่ึงทางกรมวิทยแ์ละฝ่ายวิชาการไดห้ารือกนัทั้งคืนและให้เล่ือนการฉีดวคัซีนให้นายกฯอกไปก่อน (ไทย
โพสต ์13 มีค.64,สยามกีฬา 13 มีค.64,ไทยโพสตอ์อนไลน์ 13 มีค.64,) 
 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สธ. กล่าววา่ กรมวิทย ์อย.และกรมควบคุมโรค ไดห้าขอ้มูลเพ่ิมเติมไดรั้บ
ค ายืนยนัจากองคก์ารอนามยัโลกและองคก์รยาแห่งสหภาพยโุรปวา่ การเกิดล่ิมเลือดหรือผลขา้งเคียงรุนแรงไม่เก่ียวกยัการฉีด
วคัซีนแอสตราเซแนกา้ หลายประเทศก็ออกแถลงการณ์ยืนยนั (“ทยรัฐ 16 มีค.64,กรุงเทพธุรกิจ 16 มีค.64,โพสตทู์เดยอ์อนไลน์ 
16 มีค.64,ไทยดพสตอ์อนไลน์ 16 มีค.64.ข่าวสดออนไลน์ 16 มีค.64,เวบ็ไซตB์BC 16 มีค.64,ไทยรัฐกรอบบ่าย 17 มีค.64) 
 สถาบนัวคัซีนเผยความคืบหนา้การผลิตวคัซีนแอสตราเซเนกาโดยบ.สยามไบโอไซเอนซ์วา่มีความกา้วหนา้เป็นไปตาม
แผนท่ีวางไว ้และจะส่งวคัซีนตรวจคุณภาพท่ีกรมวิทย ์(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 15 มีค.64, เวบ็ไซตเ์นชัน่ทีวี 15 มีค.64,ผูจ้ดัการ
ออนไลน์ 15 มีค.64,tkestandard 15 มีค.64,เว็บไซต์newtv 15 มีค.64,เว็บไซต์จส.100 16 มีค.64,เว็บไซต์acnews 16 มีค.64,
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 16 มีค.64,เวบ็ไซต ์จส.100 16 มีค.64,เดลินิวส์ออนไลน์ 16 มีค.64,มติชนออนไลน์ 16 มีค.64,กรุงเทพ
ธุรกิจ 17 มีค.64,มติชนกรอบบ่าย 18 มีค.64,ไทยรัฐกรอบบ่าย 18 มีค.64) 
 ไทยไดรั้บวคัซีนล็อตท่ี 2 แลว้ส่งตรวจคุณภาพมาตรฐานท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตอิ์สระนิวส์ 20 มีค.64,
เวบ็ไซตi์nnnews 20 มีค.64,เวบ็ไซตp์hachatai 21 มีค.64,ไทยโพสตอ์อนไลน์ 21 มีค.64,แนวหนา้ออนไลน์ 21 มีค.64,สยามกีฬา 
21 มีค.64,ข่าวสด 21 มีค.64,มติชน 21 มีค.64,ไทยรัฐ 21 มีค.64,ข่าวสดออนไลน์ 22 มีค.64,จส.100  22 มีค.64,ผูจ้ดัการออนไลน์ 
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22 มีค.64,แนวหนา้ออนไลน์ 22 มีค.64,ไทยรัฐออนไลน์ 22 มีค.64,แนวหนา้ 22 มีค.64,สยามกีฬา 22 มีค.64,ไทยรัฐ 22 มีค.64,
ข่าวสด 22 มีค.64,ผูจ้ดัการรายวนั 22 มีค.64,ข่าวสดกรอบบ่าย 22 มีค.64,สยามรัฐ 22 มีค.64,มติชนกรอบบ่าย 22 มีค.64,ไทยรัฐ
กรอบบ่าย 22 มีค.64,ไทยรัฐออนไลน์ 22 มีค.64,เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกิจ 22 มีค.64,ไทยรัฐกรอบบ่าย 23 มีค.64,ข่าวสดกรอบบ่าย 
23 มีค.64,เวบ็ไซต์thainews 23 มีค.64,มติชนออนไลน์ 23 มีค.64,เดลินิวส์ออนไลน์ 23 มีค.64, MCOT 23 มีค.64,ไทยรัฐ 24 มีค.
64,ไทยรัฐออนไลน์ 24 มีค.64,ไทยรัฐกรอบบ่าย 25 มีค.64,มติชนกรอบบ่าย 25 มีค.64,เว็บไซต์tnnthailand 25 มีค.64,
เวบ็ไซตw์orkpointtoday 26 มีค.64,เดลนิวส์ออนไลน์ 28 มีค.64,เวบ็ไซตอิ์สระนิวส์ 28 มีค.64.สยามกีฬา 29 มีค.64,ไทยรัฐ 29 
มีค.64,เดลินิวส์กรอบบ่าย 29 มีค.64,30 มีค.64,ผูจ้ดัการออนไลนื 31 มีค.64) 
 (2) ทีมชาติไทยเข้าตรวจโควิดที่กรมวิทย์ก่อนเก็บตัวคร้ังแรก นกัฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี เขา้รับ
การตรวจหาเช้ือโควิด 19 ท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซต์INNNEWS 1 มีค.64,ข่าวสด 2 มีค.64,ข่าวสดกรอบบ่าย 2 มีค.
64,เวบ้ไซต ์MCOT 1 มีค.64,มติชนออนไลน์ 3 มีค.64,เดลินิวส์กรอบบ่าย 3 มีค.64) 
 ทีมชบาแกว้ ยู 20 ตรวจโควิด 19 ก่อนเก็บตวัลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคดัเลือก (ไทยรัฐออนไลน์ 8 มีค.64,มติชน
ออนไลน์ 8 มีค.64,ข่าวสด 9 มีค.64) 
 (3) กรมวิทย์เตรียมจัดแสดงชุดทดสอบกัญชง-กัญชาในงานกญัชากัยชง 360 องศาเพื่อประชาชน (ข่าวสดออนไลน์ 1 
มีค.64,ข่าวสด 2 มีค.64,ข่าวสดออนไลน์ 2 มีค.64 ,ไทยโพสต์ 3 มีค.64,ไทยโพสต์ออนไลน์ 3 มีค.64,มติชน 3 มีค.64,มติชน
ออนไลน์ 4 มีค.64,มติชน 6 มีค.64,แนวหนา้ 6 มีค.64,ข่าวสด 6 มีค.64,มติชนออนไลน์ 6 มีค.64,ข่าวสด 7 มีค.64,ข่าวสดกรอบ
บ่าย 7 มีค.64,มติชน 7 มีค.64,มติชนกรอบบ่าย 7 มีค.64,มติชนออนไลน์ 7 มีค.64,ข่าวสดออนไลน์ 7 มีค.64,ข่าวสดกรอบบ่าย 8 
มีค.64 มติชนกรอบบ่าย 8 มีค.64) 
 (4) พบศพวิสัญญีพยาบาลดับปริศนาน าขวดยาและหลอดฉีดยาที่พบไปส่งตรวจที่ ศวก.สุราษฏร์ธานี (ไทยรัฐ
ออนไลน์ 2 มีค.64,ไทยรัฐกรอบบ่าย 4 มีค.64) 
 (5) เชียงรายป่วน นร.ท้องเสียเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจศูนย์วิทย์ฯ เด็กนักเรียนโรงเรียนร่องธารวิทยา อ.พาน จ.
เชียงราย จ านวน 335 คน เกิดอาหารทอ้งเสียและอาเจียน ทีมสอบสวนโรคไดน้ าตวัอยา่งส่งตรวจท่ีศูนยว์ิทยท่ี์ 1/1 เชียงราย (มติ
ชนออนไลน์ 3 มีค.64,ผูจ้ดัการออนไลน์ 3 มีค.64,เดลินิวส์กรอบบ่าย 4 มีค.64,เดลินิวส์กรอบบ่าย 5 มีค.64) 
 (6) จนท.กรมบังคบัคดตีดิโควดิส่งตรวจยนืยนัเช้ือทีก่รมวทิย์ฯ (สยามรัฐออนไลน์ 4 มีค.64) 
 (7) ห้องแลบ็ รพ.ค่ายพชัิยดาบหักได้รับการรับรองจากกรมวทิย์ (สยามรัฐออนไลน์ 5 มีค.64) 
 (8) นักวิจัยไทยเดินหน้าพัฒนาสมุนไพรสู่ยารักษาโควิด กรมการแพทย์แผนไทยฯร่วมกับ รพ.สมุทรปราการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละองค์การเภสัชกรรมศึกษาวิจัยทางคลินิกเพ่ิมเติมระยะท่ี 2 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลและความ
ปลอดภยัของสารสกดัฟ้าทะลายโจร(กรุงเทพธูรกิจออนไลน์ 8 มีค.64) 
 (9) กรมวทิย์ฯจบัมอืจุฬาฯภาคเีครือข่ายพฒันารักษามะเร็งเต้านมวธีิใหม่ รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ หวัหนา้ศูนยสิ์ริกิต์ิ
บรมราชินีนาถเพ่ือมะเร็งเตา้นม รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยกล่าววา่ ความส าเร็วในการรักษามะเร็งเตา้นมดว้ยวิธีภูมิคุม้กนั
บ าบดัหรือimmunotherapy  ไดรับความร่วมมืออยา่งดีจากสถาบนัในต่างประเทศ คือ Professor Stuart Curbishley มหาวิทยาลยั
เบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจกัร และprofessor Jolanda de Vries จากประเทศเนเธอร์แลนด ์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวง
สาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  (มติชนออนไลน์ 5 มีค.64 , เดลินิวส์ 10 มีค.64,เดลินิวส์กรอบบ่าย 10 
มีค.64,ข่าวสดกรอบบ่าย 10 มีค.64,ข่าวสดออนไลน์ 10 มีค.64,ข่าวสด 11 มีค.64,แนวหนา้ 15 มีค.64) 
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 (10) กรมวิทย์ฯจับมือภาคีพัฒนาชุด PPE ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผูอ้  านวยการกองวสัดุวิศวกรรม พร้อมคณะน าผลงาน
นวตักรรมชุด PPE ป้องกนัการติดเช้ือส าหรับบุคลากรทางการแพทย ์ร่วมจดัแสดงในงาน Thailand International Health Expo 
2021 โดยชุด PPE เป็นผลงานเด่น 1 ใน 10 ของกระทรวง อว. ซ่ึงเป็นความร่วมมือกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง(เวบ็ไซตt์hailandplus 10 มีค.64,เวบ็ไซตt์hailandplus 25 มีค.64) 
 (11) ยนัฮียนืยนัน า้ดืม่วติามนิซีได้มาตรฐานอ้างผลตรวจรับรองจากกรมวทิย์ฯ บริษทัยนัฮี วอเตอร์ไดเ้ขา้ช้ีแจงต่อคณะ
อนุกรรมมาธิการผูบ้ริโภค สภาผูแ้ทนราษฏร ซ่ึงมีตวัแทนจากหลายองคก์ร เช่น กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ร่วมรับฟังการช้ีแจง 
โดยมีส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ไดน้ าน ้ าไปตรวจโดยใชเ้ครือง HPLC เป็นเคร่ืองมือ
มาตรฐานสากล (ผูจ้ดัการออนไลน์ 11 มีค.64,กรุงเทพธุรกิจ 12 มีค.64,ไทยโพสต ์13 มีค.64,เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกิจ 14 มีค.64,
เวบ็ไซตอิ์สระนิวส์ 17 มีค.64,ฐานเศรษฐกิจ 21 มีค.64,ดอกเบ้ียธุรกิจ 22 มีค.64,ฐานเศรษฐกิจ 25 มีค.64,เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกิจ 
26 มีค.64,สยามธุรกิจ 27 มีค.64) 
 (12) กลุ่มTCP มอบเคร่ืองเอกเรซย์แก่สภากาชาดไทยผ่านมาตรฐานจากรมวทิย์ฯ กลุ่มธุรกิจ TCP สนบัสนุนสภากาชาด
ไทยมอบเคร่ืองเอกซเรยแ์ก่ง 3 รพ.สนามเพ่ือช่วยคดักรองผูป่้วยโควดิ 19 โดยเคร่ืองเอกเซรยไ์ดผ้า่นมาตรฐานจากรมวทิยฯ์ 
(ผูจ้ดัการออนไลน์ 11 มีค.64) 
 (13) รุกตรวจผู้ค้าย่านตลาดบางแคส่งตวัอย่างตรวจทีก่รมวทิย์  ส านกัอนามยั กทม.ลงพ้ืนท่ีตรวจเชิงรุกจากผูค้า้ยา่น
ตลาดบางแคและตลาดใกลเ้คียง รวม 1,400 คน ก่อนจะน าตวัอยา่งส่งใหก้รมวทิยต์รวจสอบหาเช้ือโควดิ 19  (ข่าวสดออนไลน์ 
13 มีค.64,ไทยรัฐ 14 มีค.64,สยามกีฬา 14 มีค.64,ข่าวสด 14 มีค.64,เดลินิวส์ 14 มีค.64,มติชน 14 มีค.64,เวบ็ไซตไ์ทยพีบีเอส 14 
มีค.64,แนวหนา้ 15 มีค.64,สยามกีฬา 15 มีค.64,เดลินิวส์กรอบบ่าย 15 มีค.64,ไทยรัฐกรอบบ่าย 15 มีค.64,ข่าวสดกรอบบ่าย 16 
มีค.64) 
 (14) อย.อนุญาตกญัชง ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 28 กพ.64 การอนุญาตยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5 เฉพาะกญัชง ในปี 2564 
อย.อนุญาตรวม 10 รายการ โดยอนุญาตกรมวทิยส์กดัสารจากดอกกญัชงวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา วเิคราะห์ วจิยั หรือปรับปรุง
พนัธ์ (กรุงเทพธุรกิจ 15 มีค.64,กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 15 มีค.64,สยามรัฐ 19 มีค.64,สยามรัฐออนไลน์ 19 มีค.64) 
 (15) สธ.ก าหนดกรอบศึกษาวจิยัวคัซีนโควดิ  นพ.สมศกัด์ิ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย ์กล่าวถึงการศึกษาวจิยั
วคัซีนโควดิ 19 โดยมีกรอบการศึกษาวจิยัในประเทศไทย 6 ดา้น โดยดา้นการประกนั ควบคุมคุณภาพและความปลอดภยั 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทยด์ าเนินการอยูแ่ลว้ (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 17 มีค.64,เวบ็ไซตt์haigov 17 มีค.64,เวบ็ไซตn์ewtv 17 มีค.
64,เวบ็ไซตอิ์วระนิวส์ 17 มีค.64,เวบ็ไซตt์hailandplus 17 มีค.64,ไทยรัฐออนไลน์ 18 มีค.64) 
 (16) ปณต.จบัมอืกรมวทิย์ฯบริการขนส่งตวัอย่างเลอืดน าร่อง 20 แห่งปลายเดอืนนี ้นายพีระ อุดมกิจสกลุ กรรมการ
ผูจ้ดัการบริษทัไปรษณียไ์ทยดิสทริบิวชัน่ จ ากดัเปิดเผยวา่ ทางบริษทัฯไดรั้บความไวว้างใจตากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใน
การขนส่งตวัอยา่งเลือดและจดัส่ง DNA จากสถานพยาบาลทัว่ประเทศ เพ่ือการวจิยัในโครงการ Genomis Thailand (MCOT 16 มีค.64) 
 (17) กรมวทิย์ฯเผยผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลอืดไตรมาสแรกพบเกนิกฎหมายก าหนดกว่า 50 % (thestandard 17 มีค.64) 
 (18) เตอืนแรงงานต่างด้าวเร่งตรวจโควดิตามแลบ็เครือข่ายกรมวทิย์ฯ นายสุชาติ ชมกล่ิน รมว.กระทรวงแรงงาน กล่าว
วา่แรงงานต่างดา้วและผูติ้ดตาม ตามมติ ครม.เม่ือวนัท่ี 29 ธค.63 สามารถเขา้รีบการตรวจโรคโควดิกบัสถานพยาบาลตามรายช่ือ
ห้องปฏิบติัการเครือข่ายท่ีกรมวิทยฯ์ประกาศ (มติชนออนไลน์ 18 มีค.64,เวบ็ไซต์thaigov 18 มีค.64,เวบ็ไซต์thainews 18 มีค.64,
เวบ็ไซตp์attayamail 18 มีค.64,เวบ็ไซต์chaigmaimail 18 มีค.64,MCOT 18 มีค.64,เวบ็ไซตป์ระชาชาติ 18 มีค.64,มติชน 19 มีค.64,มติ
ชนกรอบบ่าย 20 มีค.64) 
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 (19) ตรวจเชิงรุก จนท.ตรวจคนเข้าเมอืงรอผลยืนยันจากกรมวิทย์ฯ นพ.เฉวตสรร นามวาท ผูอ้  านวยการกองควบคุม
โรค  กล่าวว่า  ได้ค้นหาผู ้ป่ วย เ ชิง รุกในก ลุ่มเจ้าหน้า ท่ีตรวจคนเข้า เ มืองทุกคนโดยรอผลการตรวจยืนย ันจ าก
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(แนวหนาออนไลน์ 22 มีค.64,มติชน 23 มีค.64,มติชนกรอบบ่าย 24 มีค.64) 
 (20) จับหนุ่มขืนใจหญิงชราส่งตัวอย่างตรวจหาสารเสพติดที่ศูนย์วิทย์ฯ พ.ต.อ.ภพกร กวินโยธิน ผกก.สภ.หนองเรือ 
คุมตวัผูต้อ้งหาข่มขืนขืนใจแม่ชีชรา โดยส่งปัสสาวะไปตรวจท่ีศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยเ์พ่ือหาสารเสพติด (ข่าวสด 23 มีค.64,
ข่าวสดกรอบบ่าย 23 มีค.64) 
 (21) ไทย-เยอรมนัMOUเพิม่การผลติเจลล้างมอืระบุผ่านมาตรฐานกรมวิทย์ สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วม
ลงนามความร่วมือกบั บริษทั บี บราวน์(ประเทศไทย) จ ากดั โครงการเพ่ิมการผลิตผลิตภณัฑฆ่์าเช้ือโรคและส่งเสริมการท าความ
สะอาดมือ โดยเจลลลา้งมือดงักล่าวผา่นมาตรฐาน EN 1276 จากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตs์metahilandclub 23 มีค.64,แนว
หนา้ออนไลน์ 24 มีค.64,มติชนออนไลน์ 24 มีค.64,เวบ็ไซต์brandbuffet 26 มีค.64,ผูจ้ดัการออนไลน์ 29 มีค.64,เวบ็ไซตส์ปริงส์
นิวส์ 29 มีค.64,เวบ็ไซตn์ationthailand 29 มีค.64) 
 (22) ไทย-อังกฤษลงนามความร่วมมือแผนสร้างสุขภาพ รัฐบาลไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลแห่งสหราช
อาณาจกัรเกรตบริเตนและนอร์เทิร์นไอร์แลนด ์ลงนามบนัทึกความร่วมมือแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ 3 ดา้น ไดแ้ก่ การจดัการ
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบสุขภาพ การพฒันาศกัยภาพบุคลากร โดยในส่วนดา้นการศึกษาและ
การฝึกอบรม มีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละสถาบนั ANHER ร่วมด าเนินงาน (ผูจ้ดัการออนไลน์ 24 มีค.64,เวบ็ไซตt์haigov 24 
มีค.64,MCOT 24 มีค.64) 
 (23) รัฐผนึกก าลังเอกชน-วิชาการต่อยอดงานวิจัยสู่สินค้านวัตกรรม  ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์  ประธาน
คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย ์บพข. กล่าวว่า จุดเร่ิมตน้ของการพฒันามาจากท่ีนักวิจยัของกรมวิทย์
คน้พบวิธีตรวจหาเช้ือตั้งแต่ตน้ปี 2563 ท่ีเร่ิมมีการระบาด จากนั้นจึงไดร่้วมมือกบับริษทัสยามไบโอไซเอนซ์ จ ากดั ซ่ึงถือครอง
สิทธิบตัรเอนไซน์ท่ีตอ้งใชใ้นการตรวจหาเช้ือพฒันาชุดตรวจจนไดม้าตรฐาน (แนวหนา้ 29 มีค.64,แนวหนา้ออนไลน์ 29 มีค.64) 
 (24) แม่ค้าราชบุรีตดิโควดิส่งตรวจยนืยนั ราชบุรีเจอ 1 รายเป็นหญิงวยั 51 ปี ซ่ึงเป็นแม่ของผูป่้วยหญิงรายท่ี 50 มีอาชีพ
ขายอาหารทะเลตลาดกิตติ บางแค กทม.พบระหวา่งกกัตวั ซ่ึงส่งตวัอยา่งตรวจท่ี ศวก.สมุทรสงคราม (เวบ็ไซตt์nnthailand 29 มีค.
64) 


