
สรุปผลการดาํเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจาํเดือนเมษายน 2564 

 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                4 เร่ือง 

 1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                      4 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน เม.ย..64 (เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จาํนวน  468   คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่   120           คร้ัง  

                         (โทรทศัน์ 7 คร้ัง   วทิย ุ0  คร้ัง ส่ือส่ิงพิมพ ์ 45  คร้ัง  ส่ือออนไลน์  68  คร้ัง) 

  1.2.2 ข่าวพาดพิง  37   เร่ือง     348  คร้ัง  

            (ส่ือส่ิงพิมพ ์129 คร้ัง  ส่ือออนไลน์  219   คร้ัง)              

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน              6,166,733        บาท 

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                        4,765,973           บาท           

-  ส่ือวทิย ุ                                                         0  บาท           

-  ส่ือโทรทศัน ์                            1,400,800 บาท           

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จาํนวน 337 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)   

  - ทางอีเมล ์                        19               ราย 

  - ทางโทรศพัท ์                          50                     ราย 

  - ทางแฟนเพช เฟชบุค๊                      158                   ราย 

  -  ทางไลน ์official Account    105           ราย  

  - มาดว้ยตนเอง         5                    ราย 

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง 

ตารางที ่1 จาํนวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ตามลกัษณะของผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

ประเภทข่าว จาํนวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จาํนวน จาํนวน จาํนวน 

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 120 120 0 0 

ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 348 1 347 0 

รวม 468 121 347 0 

 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ในเดือนเมษายน 2564  มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้งหมด  468  ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวบวก 121  ช้ินข่าว ข่าวกลางจาํนวน  347 ช้ินขา่ว  และไม่มีข่าวลบ 

 



-2- 

ตารางที ่ 2  จาํนวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จาํแนกตามประเภทของเน้ือหาข่าว 

ประเภทข่าว จาํนวนข่าว 
ดา้นวชิาการ ดา้นบริการ ดา้นบริหาร 

จาํนวน จาํนวน จาํนวน 

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 120 120 0 0 

ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 348 262 86 0 

รวม 468 382 86 0 

 จากตารางท่ี 2  เม่ือจาํแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าวเป็น ดา้นวชิาการจาํนวน 382 ช้ินข่าว ดา้นบริการจาํนวน 86  ช้ิน

ข่าว ดา้นบริหาร 0  ช้ินข่าว   

ตารางที ่3 จาํนวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จาํแนกตามบทบาทข่าวทีส่ื่อนําเสนอ 

ประเภทข่าว จาํนวนข่าว 
ใหข้่าวสาร ใหค้วามรู้ ชกัจูงใจ 

จาํนวน จาํนวน จาํนวน 

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 120 66 62 0 

ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 348 344 4 0 

รวม 468 410 66 0 

 จากตารางท่ี 3 เม่ือจาํแนกตามบทบาทท่ีส่ือนาํเสนอ พบว่า ข่าวทั้งหมดจาํนวน 468 ช้ินข่าว  มีลกัษณะเป็นการให้

ข่าวสาร จาํนวน 410 ช้ินข่าว ใหค้วามรู้ 66 ช้ินข่าว  

 

ตารางที ่4 จาํนวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จาํแนกตามหน่วยงานในกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

ประเภทข่าว ข่าวเผยแพร่ ข่าวพาดพงิ รวม 

สสว. 3 2 5 

สมป. 3 73 80 

สยวส. 3 38 41 

สคอ. 17 5 22 

สวส. 97 328 425 

สวพ. 3 33 36 

สชว. 66 134 200 

สรส. 10 1 11 

สววพ. 0 0 0 

สชพ. 35 82 117 

ผน. 0 0 0 

จสน. 35 2 37 

สล. 0 0 0 
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ตารางที ่4 จาํนวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จาํแนกตามหน่วยงานในกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์(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. 7 55 62 

ผบ. 0 0 0 

รวม 279 753 1,032 

 

 จากตาราง 4 เม่ือจาํแนกตามหน่วยงาน พบวา่ หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้ง 5 ลาํดบัแรก ดงัน้ี สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์

สาธารณสุข 425 ช้ินข่าว สถาบนัชีววตัถุ 200  ช้ินข่าว สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์117  ช้ินข่าว สํานักมาตรฐาน

หอ้งปฏิบติัการ 80 ช้ินข่าว และศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์62 ช้ินข่าว  (บางช้ินข่าวจาํแนกเน้ือหาข่าวไดม้ากกวา่ 1 หน่วยงาน) 

 

ตารางที ่5 จาํนวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ จาํแนกตามจาํนวนคร้ัง/ช้ินข่าวทีล่งในส่ือส่ิงพมิพ ์

หนังสือพมิพ์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 

สยามรัฐ 1 7 8 

แนวหนา้ 0 6 6 

ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 9 27 36 

มติชน/มติชนบ่าย  12 15 27 

เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 6 21 27 

ไทยโพสต ์ 5 9 14 

ข่าวสด/ข่าวสดบ่าย 5 14 19 

บางกอกโพสต ์ 4 8 12 

กรุงเทพธุรกิจ 2 5 7 

ผูจ้ดัการรายวนั 1 3 4 

ผูจ้ดัการรายสปัดาห์ 0 2 2 

ฐานเศรษฐกิจ 0 0 0 
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ตารางที ่5 จาํนวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ จาํแนกตามจาํนวนคร้ัง/ช้ินข่าวทีล่งในส่ือส่ิงพมิพ์(ต่อ) 

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 

สยามกีฬา 0 11 11 

ประชาชาติธุรกิจ 0 1 1 

มติชนสุดสปัดาห์ 0 0 0 

อ่ืนๆ 0 0 0 

รวม 45 129 174 

 หนงัสือพิมพท่ี์นาํเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก คือ ไทยรัฐ 36 คร้ัง  

รองลงมาเดลินิวส์และมติชน 27 คร้ังเท่ากนั ข่าวสด 19 คร้ังและไทยโพสต ์14 คร้ัง  

 

ตารางที ่6 จาํนวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ จาํแนกตามจาํนวนคร้ัง/ช้ินข่าวทีล่งในส่ือออนไลน์ 

ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 

ไทยรัฐออนไลน์ 1 13 14 

แนวหนา้ออนไลน์ 2 10 12 

ข่าวสดออนไลน ์ 1 6 7 

ผูจ้ดัการออนไลน์  3 8 11 

มติชนออนไลน์ 7 19 26 

เดลินิวส์ออนไลน ์ 2 12 14 

คมชดัลึกออนไลน์ 2 2 4 

ไทยโพสตอ์อนไลน ์ 0 4 4 

สยามรัฐออนไลน์ 2 7 9 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 6 13 19 

โพสตทู์เดยอ์อนไลน ์ 3 3 6 

บางกอกโพสตอ์อนไลน์ 4 5 9 

ข่าวสดองักฤษออนไลน ์ 0 0 0 

เวบ็ไซตt์hailandplus 3 10 13 

เวบ็ไซตh์focus 0 0 0 

เวบ็ไซตt์hainews 1 17 18 

เวบ็ไซตT์NNthailand 2 2 4 

เวบ็ไซต ์MCOT 3 7 10 

เวบ็ไซตไ์ทยพีบีเอส 4 4 8 

เวบ็ไซตช่์อง 7 0 2 2 
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ตารางที ่6 จาํนวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ จาํแนกตามจาํนวนคร้ัง/ช้ินข่าวทีล่งในส่ือออนไลน์ (ต่อ) 

ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 

เวบ็ไซตเ์นชัน่ 2 6 8 

เวบ็ไซตP์PTV 0 0 0 

เวบ็ไซตn์ewstv 3 5 8 

เวบ็ไซต ์JS100 1 7 8 

เวบ็ไซตt์hestandard 2 6 8 

เวบ็ไซตI์NNNews 0 9 9 

เวบ็ไซตป์ระชาชาติ 1 3 4 

เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกิจ 2 6 8 

เวบ็ไซตw์orkpoint 2 2 4 

เวบ็ไซตO์NE31 0 2 2 

อ่ืนๆ 9 29 38 

รวม 68 219 287 

 ส่ือออนไลน์ท่ีนาํเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก คือ มติชนออนไลน์ 26 คร้ัง 

รองลงมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์19 คร้ัง เวบ็ไซตT์hainews 18 คร้ัง ไทยรัฐออนไลนแ์ละเดลินิวส์ออนไลน ์14 คร้ังเท่ากนั   

 

2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดือนเมษายน 2564  จาํนวน 4  เร่ือง 

  (1) กรมวิทยเ์ผยผลสํารวจค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศพัท์มือถือไม่เป็นอนัตรายต่อประชาชน 

(สยามรัฐออนไลน์ 1 เมย.64,กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 1 เมย.64,เวบ็ไซตเ์นชัน่ทีวี 1 เมย.64,เวบ็ไซต์thailandplus 1 เมย.64,ไทย

โพสต ์2 เมย.64,สยามรัฐ 2 เมย.64,บางกอกโพสต ์2 เมย.64,บางกอกโพสตอ์อนไลน์ 2 เมย.64,ไทยโพสต ์21 เมย.64) 

 (2) กรมวิทยเ์ผยนํ้ ามะพร้าวมีคุณค่าทางโภชนาการสูง (เวบ็ไซตนิ์วส์ทีวี 4 เมย.64,เวบ็ไซตเ์นชัน่ไทยแลนด์ 4 เมย.64,

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 4 เมย.64, มติชนออนไลน์ 4 เมย.64,เวบ็ไซตเ์นชัน่ทีว ี4 เมย.64,กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 5 เมย.64,เวบ็ไซต์

thailandplus 5 เมย.64,เวบ็ไซตT์NNthailand 5 เมย.64,มติชนกรอบบ่าย 6 เมย.64,มติชน 6 เมย.64,ไทยรัฐกรอบบ่าย 6 เมย.64,

เวบ็ไซตS์ANOOK 6 เมย.64,ข่าวสดกรอบบ่าย 22 เมย.64,ข่าวสด 22 เมย.64) 

 (3) กรมวทิยเ์ผยผลตรวจวคัซีนโควดิแอสตราเซนเนกา้โดยสยามไบโอไซเอนซ์ไดม้าตรฐาน (เวบ็ไซตอ์มัรินทร์ทีว ี27 

เมย.64,คมชดัลึกออนไลน์ 27 เมย.64,มติชนออนไลน์ 27 เมย.64,ผูจ้ดัการออนไลน์ 27 เมย.64,แนวหนา้ออนไลน์ 27 เมย.64,

เวบ็ไซตt์hestandard 27 เมย.64,ไทยรัฐออนไลน์ 27 เมย.64,ไทยรัฐออนไลน์ 27 เมย.64,ข่าวสดออนไลน์ 27 เมย.64,เวบ็ไซตB์BC 

27 เมย.64,เวบ็ไซตไ์ทยพีบีเอส 27 เมย.64,กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 27 เมย.64,โพสตทู์เดยอ์อนไลน์ 27 เมย.64,บางกอกโพสต ์28 

เมย.64,มติชน 28 เมย.64,ผูจ้ดัการรายวนั 28 เมย.64,กรุงเทพธุรกิจ 28 เมย.64,ไทยรัฐ 28 เมย.64,บางกอกโพสตอ์อนไลน์ 28 เมย.

64,เวบ็ไซตw์orkpoint 28 เมย.64,เวบ็ไซต ์จส 100 28 เมย.64,ผูจ้ดัการออนไลน์ 28 เมย.64,แนวหนา้ออนไลน์ 28 เมย.64,เวบ็ไซต์

bernama 28 เมย.64,เวบ็ไซตt์hainews 28 เมย.64,มติชนกรอบบ่าย 29 เมย.64,ไทยรัฐกรอบบ่าย 29 เมย.64,โพสตทู์เดยอ์อนไลน์ 

29 เมย.64,มติชนกรอบบ่าย 30 เมย.64,มติชน 30 เมย.64) 
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 (4) กรมวทิยฯ์ประสานเครือข่ายปรับปรุงขอ้กาํหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพเคร่ืองเอม็อาร์ไอ (ไทยรัฐ 30 เมย.64) 

  

2.2 ข่าวเผยแพร่อ่ืนๆ 

 (1) กรมวทิยจ์บัมือจบัมือเครือข่ายดาํเนินการดูแลแม่และเด็กไทยแบบบูรณาการ (เดลินิวส์กรอบบ่าย 1 เมย.64,เวบ็ไซต์

thailandplus 1 เมย.64,ไทยรัฐกรอบบ่าย 3 เมย.64) 

 (2) วคัซีนโควิด 19 ของบริษทัซิโนแวคลอ็ตสองจาํนวน 2 รุ่นการผลิตผ่านการรับรองจากรมวิทยฯ์ (ข่าวสดกรอบบ่าย 

1 เมย.64,ไทยรัฐกรอบบ่าย 1เมย.64, 

 

2.3 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  

 (1) อธิบดีใหส้มัภาษณ์เตรียมเก็บขอ้มูลผูฉี้ดวคัซีนครบ 2 โดสเพ่ือหาระดบัภูมิคุม้กนั (มติชนออนไลน์ 6 เมย.64,มติชน 

7 เมย.64,มติชนกรอบบ่าย 8 เมย.64) 

 (2) อธิบดีให้สัมภาษณ์การตรวจสอบเส้นทางสายพนัธ์ุองักฤษเขา้มาทางใด (มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ 9 เมย.64,

เวบ็ไซตM์COT 9 เมย.64,มติชนออนไลน์ 9 เมย.64,เดลินิวส์ออนไลน์ 9 เมย.64,ไทยโพสต ์10 เมย.64,ข่าวสดกรอบบ่าย 11 เมย.

64) 

 (3) อธิบดีให้สัมภาษณ์กรมวิทยย์ืนยนันํ้ ายาตรวจโควิดเพียงพอ (เวบ็ไซตไ์ทยพีบีเอส 9 เมย.64,ไทยพีบีเอส 9 เมย.64 

,thestandard 9 เมย.64,กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 9 เมย.64,เดลินิวส์ออนไลน์ 9 เมย.64,มติชนออนไลน์ 9 เมย.64,เวบ็ไซตM์COT 9 

เมย.64,เวบ็ไซตm์angozero 9 เมย.64,เวบ็ไซตT์NN 9 เมย.64,ไทยโพสต ์10 เมย.64,มติชน 10 เมย.64,เดลินิวส์ 10 เมย.64,ข่าวสด 

10 เมย.64,ไทยรัฐ 10 เมย.64,ไทยโพสต ์10 เมย.64,มติชนกรอบบ่าย 11 เมย.64,ไทยรัฐกรอบบ่าย 11 เมย.64,เวบ็ไซตไ์ทยพีบีเอ

สเวลิด์ 12 เมย.64,มติชน 21 เมย.64) 

 (4) อธิบดีแถลง กรมวิทยไ์ม่แนะนาํชุดตรวจ rapid test ตรวจภูมิคุม้กนัหลงัรับวคัซีน (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 18 เมย.

64,เวบ็ไซตt์haigov 18 เมย.64,มติชนออนไลน์ 18 เมย.64,ผูจ้ดัการออนไลน์ 18 เมย.64,เวบ็ไซตw์orkpoint 18 เมย.64,เวบ็ไซต์

ประชาชาติ 18 เมย.64, สยามรัฐออนไลน์ 18 เมย.64,เวบ็ไซตM์COT 18 เมย.64,เดลินิวส์ออนไลน์ 18 เมย.64,เวบ็ไซตอิ์สระนิวส์ 

18 เมย.64,เวบ็ไซตN์EWTV 18 เมย.64,เวบ็ไซตt์hailandplus 18 เมย.64,กรุงเทพธุรกิจ 19 เมย.64,มติชน 19 เมย.64,เดลินิวส์ 19 

เมย.64,ไทยรัฐ 19 เมย.64,บางกอกโพสต์ 19 เมย.64,บางกอกโพสต์ออนไลน์ 19 เมย.64,เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ 19 เมย.64,

ผูจ้ดัการออนไลน์ 19 เมย.64,เวบ็ไซตa์cnews 19 เมย.64,เวบ็ไซตไ์ทยพีบีเอส 19 เมย.64,คมชดัลึกออนไลน์ 19 เมย.64,เวบ็ไซต์

thainews 19 เมย.64,โพสตทู์เดยอ์อนไลน์ 19 เมย.64,เวบ็ไซตพ์ทัยาเมล์ 19 เมย.64,บางกอกโพสต์ออนไลน์ 20 เมย.64,ไทยรัฐ

กรอบบ่าย 20 เมย.64,เดลินิวส์กรอบบ่าย 20 เมย.64,เดลินิวส์ 20 เมย.64,บางกอกโพสต ์20 เมย.64) 

 (5) รองอธิบดีกรมวทิยฯ์แนะการประเมินและตรียมตวัก่อนตรวจโควดิ 19 (เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกิจ 29 เมย.64) 

 

2.4 ภาพข่าว 

 (1) กรมวทิยเ์ขา้ร่วมจดันิทรรศการในงานเสวนาส่ือคุณธรรมสร้างคนดี มีนวตักรรม (สยามกีฬา 20 เมย.64) 

 (2) กรมวทิยฯ์ร่วมกบักรมสนบัสนุนฯ ลงพ้ืนท่ีตรวจแลบ็โควดิเอกชน (เดลินิวส์กรอบบ่าย 28 เมย.64,ไทยโพสต ์29 

เมย.64) 
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2.5 ข่าวพาดพงิ 

  (1) แอสตราเซเนกาชมไทยผลิตวัคซีนใกล้สําเร็จส่งทดสอบคุณภาพที่กรมวิทย์ฯ  นายอนุทิน ชาญวีรกลู รองนายกฯ

และรมว.สธ.กล่าวภายหลงัประธานบริษทัแอสตร้าเซนเนกา้(ประเทศไทย) เขา้พบหารือความคืบหนา้การผลิตวคัซีนวา่ ประธาน

บริษทัแอสตราเซนเนกา้ช่ืนชมบริษทัสยามไบโอไซเอนซ์ท่ีมีกระบวนการผลิตไดม้าตรฐาน  ทั้ งน้ีเม่ือวคัซีนผลิตสาํเร็จพร้อม

นาํมาใช ้อย.และกรมวิทยจ์ะให้ความร่วมมือเต็มท่ีในการตรวจสอบคุณภาพ (มติชน 1 เมย.64,มติชนกรอบบ่าย 1 เมย.64,ไทย

โพสต ์1 เมย.64,ผูจ้ดัการรายวนั 1 เมย.64,แนวหนา้ออนไลน์ 1 เมย.64,ไทยโพสตอ์อนไลน์ 1 เมย.64,ผูจ้ดัการออนไลน์ 1 เมย.64,

ข่าวสด  1เมย.64,ไทยโพสต ์1 เมย.64,แนวหนา้ 1 เมย.64,กรุงเทพธุรกิจ 1 เมย.64, มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ 1 เมย.64,ข่าวสด

กรอบบ่าย 2 เมย.64) 

  (2) การขอใบรับรองตรวจหาภูมิคุ้มกันก่อนเข้าประเทศโดยไปขอรับการตรวจวิเคราะห์แล็บที่ได้รับการรับรองจาก

กรมวิทย์ฯ นพ.พงศธร พอกเพ่ิมดี ประธานคณะทาํงานดา้นระบบขอ้มูลการให้บริการวคัซีนป้องกนัโรคโควิด 19 กล่าววา่ ใน

อนาคตหากประเทศใดตอ้งการให้การรับรองตรวจหาภูมิคุม้กนัก่อนเขา้ประเทศ ประชาชนก็ไปขอรับการตรวจวิเคราะห์แล็บท่ี

ไดรั้บการรับรองจากกรมวิทยฯ์ท่ีมีอยู ่200 กวา่แห่ง (เวบ็ไซต ์acnews 1 เมย.64,มติชนออนไลน์ 1 เมย.64,เวบ็ไซตt์hailandplus 1 

เมย.64,เวบ็ไซต ์จส.100 1 เมย.64,เวบ็ไซตt์haigov 1 เมย.64,คมชดัลึกออนไลน์ 1 เมย.64,เดลินิวส์ออนไลน์ 1 เมย.64,แนวหนา้ 2 

เมย.64,มติชน 2 เมย.64,แนวหนา้ออนไลน์ 2 เมย.64,มติชนกรอบบ่าย 3 เมย.64,เวบ็ไซตr์yt 9  7 เมย.64) 

 (3) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมกับสาธารณสุขเบตงเก็บตัวอย่างอาหารตรวจสารปนเป้ือนส่งศูนย์วิทย์ฯสงขลา 

(เวบ็ไซตt์hainews 1 เมย.64) 

 (4) สธ.มั่นใจพระมรณภาพไม่เกี่ยวกับวัคซีน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สธ.กล่าวถึงกรณีผูช่้วยเจา้

อาวาสวดัสัมพนัธวงศ์ มรณภาพหลงัฉีดวคัซีนเพียงวนัเดียวว่า การมรณภาพของท่านไมน่ามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการฉีดวคัซีน 

เพราะวคัซีนโควดิ 19 ผา่นการทดสอบความปลอดภยัจาก อย.และกรมวทิย ์(เวบ็ไซตB์BC 2 เมย.64,เวบ็ไซตืพทัยานิวส์ 2 เมย.64,

แนวหน้า 3 เมย.64,ไทยรัฐ 3 เมย.64,สยามกีฬา 3 เมย.64,ข่าวสด 3 เมย.64,เดลินิวส์ 3 เมย.64,ไทยโพสต์ 3 เมย.64,แนวหนา้

ออนไลน์ 3 เมย.64,ผูจ้ดัการออนไลน์ 3 เมย.64,ข่าวสดออนไลน์ 3 เมย.64,เวบ็ไซตt์hainews 3 เมย.64,ข่าวสดกรอบบ่าย 4 เมย.64,

ไทยรัฐกรอบบ่าย 4 เมย.64,เดลินิวส์กรอบบ่าย 4 เมย.64) 

 (5) โค้ชพร้อมทมีชบาแก้วเข้าตรวจโควดิทีก่รมวทิย์ฯเตรียมลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย (เดลินวส์ออนไลน ์2 เมย.64,เดลินิวส์ 

3 เมย.64,เดลินิวส์กรอบบ่าย 4 เมย.64,ข่าวสดกรอบบ่าย 4 เมย.64,เว็บไซต์INNNews 5 เมย.64,ไทยรัฐออนไลน์  6 เมย.64,

สยามรัฐออนไลน์ 6 เมย.64,เวบ็ไซตM์COT 12 เมย.64,เวบ็ไซตส์ยามสปอร์ต 14 เมย.64,สยามกีฬา 17 เมย.64,ข่าวสด 17 เมย.64,

เดลินิวส์ 18 เมย.64,สยามกีฬา 19 เมย.64,เดลินิวส์กรอบบ่าย 19 เมย.64,มติชนออนไลน์ 21 เมย.64,แนวหนา้ออนไลน์ 21 เมย.64,

เวบ็ไซตI์NN 21 เมย.64,เวบ็ไวตเ์นชัน่ 21 เมย.64,แนวหนา้ 22 เมย.64,ข่าวสด 22 เมย.64,ไทยโพสต ์22 เมย.64,สยามกีฬา 22 เมย.

64,ผูจ้ดัการรายวนั 22 เมย.64,ไทยรัฐ 24 เมย.64,ไทยรัฐ 25 เมย.64,ข่าวสด 25 เมย.64,มติชน 25 เมย.64,สยามกีฬา 25 เมย.64,มติ

ชนกรอบบ่าย 26 เมย.64,ไทยโพสต ์26 เมย.64,ข่าวสดกรอบบ่าย 26 เมย.64,ไทยรัฐกรอบบ่าย 26 เมย.64,มติชนออนไลน์ 26 เมย.

64,สยามกีฬา 27 เมย.64,ข่าวสด 27 เมย.64,เดลินิวส์ 27 เมย.64,ไทยรัฐ 27 เมย.64,ไทยโพสต ์27 เมย.64,ข่าวสดกรอบบ่าย 28 เมย.

64,เดลินิวส์กรอบบ่าย 28 เมย.64,ไทยรัฐกรอบบ่าย 28 เมย.64,ไทยรัฐ 29 เมย.64,เดลินิวส์ 29 เมย.64,เดลินิวส์กรอบบ่าย 29 เมย.

64,มติชน 29 เมย.64,สยามกีฬา 29 เมย.64,ข่าวสด 29 เมย.64,ไทยรัฐกรอบบ่าย 30 เมย.64,ข่าวสดกรอบบ่าย 30 เมย.64,เดลินิวส์

กรอบบ่าย 30 เมย.64,มติชนกรอบบ่าย 30 เมย.64) 
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 (6) วัคซีนโควิด 19 ผ่านการรับรองจากกรมวิทย์ (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 3 เมย.64,ไทยโพสต์ออนไลน์ 3 เมย.64,

เวบ็ไซต์thestandard 22 เมย.64,เวบ็ไซต์newtv 23 เมย.64,มติชนออนไลน์ 26 เมย.64,มติชนสุดสัปดาห์ออนไลนื 26 เมย.64,

บา้นเมืองออนไลน์ 26 เมย.64,เวบ็ไซตI์NN 27 เมย.64) 

 (7) อย.เผยตรวจสารปนเป้ือนในกัญชาสามารถส่งตรวจที่กรมวิทย์ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 3 เมย.64,ประชาชาติ

ธุรกิจ 5 เมย.64) 

 (8) วว.จัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองห้องแล็บตามหลักการ OECD GLP (เวบ็ไซต์thaipr 5 เมย.64,เวบ็ไซต์

thailandplus 7 เมย.64,เวบ็ไซตt์hainews 7 เมย.64) 

 (9) เก็บตวัอย่างเช้ือส่งตรวจที่กรมวทิย์ นพ.บรรเจิด สุขพิพฒัน์ปานนท์ สสจ.ตรัง กล่าววา่ กรณีแรงงานชาวอินเดียถูก

จับกุมท่ี สภ.กันตงัและตรวจพบเช้ือโควิด ได้เก็บตวัอย่างไปส่งท่ีรกมวิทย์ ขณะน้ีรอผลยืนยนั (เว็บไซต์MCOT 7 เมย.64,

บา้นเมืองออนไลน์ 7 เมย.64,เวบ็ไซตt์hainews 7 เมย.64,เวบ็ไซต ์77kaoded 7 เมย.64,เวบ็ไซตN์EWTV 7 เมย.64,เวบ็ไซตO์NE31 

8 เมย.64) 

 นายรณชยั จิตรวเิศษ ผูว้า่ฯจงัหวดัพิษณุโลก กล่าววา่มีการตรวจหาเช้ือจากสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงเพียงพอในการคน้หาผูป่้วย 

ไดแ้ก่ ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์(ไทยรัฐออนไลน์ 11 เมย.64,ผูจ้ดัการออนไลน์ 11 เมย.64) 

 หลายจงัหวดัคดักรองโควิดส่งผลตรวจซํ้ าท่ีศูนยว์ิทย ์ไดแ้ก่ จ.ลาํพูน จ.เชียงราย จ.กาฬสินธ์ุ และจ.อุทยัธานี(เวบ็ไซต์

thainews 11 เมย.64,มติชนออนไลน์ 11 เมย.64,บา้นเมืองออนไลน์ 11 เมย.64,เวบ็ไซตเ์ชียงใหม่นิวส์ 12 เมย.64,เวบ็ไซตt์hainews 

12 เมย.64,เวบ็ไซตT์gainews 13 เมย.64,ข่าวสดออนไลน์ 13 เมย.64,ผูจ้ดัการออนไลน์ 14 เมย.64,เวบ็ไซตt์hainews 14 เมย.64) 

 ผูติ้ดเช้ือโควิด 19 รายท่ี 14 ตรวจพบเช้ือหลงัจากทาํการผ่าตดัตอ้กระจก รพ.บึงกาฬ โดยศวก.ท่ี 8 อุดรธานียืนยนัผล

เป็นบวก (มติชนออนไลน ์28 เมย.64,เวบ็ไซตM์COT 29 เมย.64) 

 สตูลพบผูติ้ดเช้ือเพ่ิมยนืยนัผลจากศวก.สงขลา (เวบ็ไซตt์hainews 29 เมย.64) 

 จ.ชยันาทพบผูติ้ดเช้ือโคงิดวง่ตรวจท่ีศวก.ท่ี 3นครสวรรค(์เวบ็ไซตt์hainews 28 เมย.) 

 (10) กรมวทิย์เผยสถานทีต่รวจโควิดกว่า 200 แห่ง (ไทยรัฐออนไลน์ 7 เมย.64,เวบ็ไซตส์ปริงส์นิวส์ 7 เมย.64,เวบ็ไซต์

TNNThailand 7 เมย.64,thestandard 9 เมย.64,กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 13 เมย.64,สยามรัฐออนไลน์ 14 เมย.64) 

 (11) สธ.ระบุนํ้ายาตรวจโควดิมเีพยีงพอ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าววา่ โควดิ 19 รอบน้ีหนกัจริงแต่ไม่ตอ้งห่วง

เร่ืองนํ้ ายาแลปใชต้รวจผูติ้ดเช้ือโควิด 19 เพราะกรมวทิยมี์นํ้ ายาสตอ๊กไวต้รวจ 300,000 ตวัอยา่ง กระจายเก็บไวต้ามศูนยว์ทิย ์12 

เขตสุขภาพ (เวบ็ไซตI์NNNews 7 เมย.64,เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกิจ 9 เมย.64,เวบ็ไซตt์hainews 20 เมย.64,เวบ็ไซตJ์S100 20 เมย.64,

เวบ็ไซตw์oekpoint 20 เมย.64,มติชนกรอบบ่าย 22 เมย.64) 

 (12) กรมวิทย์ร่วมตรวจสอบยาเสพติดก่อนนําไปเผากว่า 40 ตนั (เวบ็ไซตt์hailandplus 7 เมย.64,เวบ็ไซตN์EWSTV 7 

เมย.64,มติชนออนไลน์ 7 เมย.64,บางกอโพสต ์8 เมย.64) 

 (13) สธ.เผยรอการตรวจสอบตรวจหาภูมิคุ้มกันหลังรับวัคซีนครบ 2 เข็ม นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.กล่าววา่ไดรั้บ

วคัซีนครบโดสแลว้ 15 วนั พร้อมทั้งผลการเจาะเลือดหาภูมิตา้นทานต่อเช้ือโควิด 19 หลงัรับวคัซีนครบโดสแลว้ พบว่าภุมิ

ตา้นทานต่อเช้ือในระดบั 39.9 U/mL คาดวา่น่าจะเกิดจากการรับวคัซีนแต่ยงัไม่ไดต้รวจเพ่ิมเติมวา่เป็นภูมิคุม้กนัท่ีพบจะสามารถ

ป้องกนัการติดเช้ือไดใ้นระดบัใด ตอ้งมีการตรวจสอบเพ่ิมเติมโดยกรมวิทย ์(มติชนออนไลน์ 8 เมย.64,เดลินิวส์ออนไลน์ 8 เมย.

64,มติชน 9 เมย.64) 

 (14) แนะแลบ็เครือข่ายตรวจโควดิ 19 ในไทยต้องผ่านการรับรองจากกรมวทิย์ (เวบ็ไซตt์hailandplus 8 เมย.64,ไทยรัฐ

ออนไลน์ 8 เมย.64) 
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 (15) ศวก.ที ่9 ร่วมเปิดเมืองอาหารปลอดภัยห่างไกลโควดิ (เวบ็ไซตt์hainews 8 เมย.64,สยามรัฐ 9 เมย.64) 

 (16) สบส.ออกประกาศคลินิกที่ตรวจโควิด19ต้องได้รับการรับรองจากกรมวิทย์ อธิบดีกรม สบส.กล่าววา่ ไดรั้บการ

แจง้วา่มีคลินิกหลายแห่งตรวจผูป่้วยโควดิแลว้ใหผู้ป่้วยหาเตียงเองทาํให้เกิดความยากลาํบาก ดงันั้น สบส.จึงออกประกาศคลินิก

ท่ีตรวจโควิด19 ตอ้งไดรั้บการรับรองจากกรมวทิย ์เม่ือตรวจผลเป็นบวกตอ้งดูแลและแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ (เดลินิวส์

ออนไลน์ 12 เมย.64,มติชนออนไลน์ 12 เมย.64,ข่าวสดออนไลน์ 12 เมย.64,ไทยรัฐออนไลน์ 12 เมย.64,แนวหนา้ออนไลน์ 13 

เมย.64,จส.100 13 เมย.64,เวบ็ไวตi์nn 13 เมย.64,ข่าวสดออนไลน์ 13 เมย.64,ไทยรัฐออนไลน์ 14 เมย.64,MTHAI 14 เมย.64,

เวบ็ไซตt์hailandplus 15 เมย.64,โพสตทู์เดยอ์อนไลน์ 15 เมย.64,ไทยรัฐออนไลน์ 15 เมย.64,เวบ็ไซตM์COT 15 เมย.64,ผูจ้ดัการ

ออนไลน์ 15 เมย.64,เวบ็ไซตi์nn 15 เมย.64,มติชนออนไลน์ 15 เมย.64,กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 15 เมย.64,เวบ็ไซตthainews 15 

เมย.64,ข่าวสดออนไลน์ 15 เมย.64,เวบ็ไซต์ไทยพีบีเอส 15 เมย.64,เวบ็ไซต์เนชั่น 15 เมย.64,เดลินิวส์ออนไลน์ 15 เมย.64,

เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกิจ 15 เมย.64,บา้นเมืองออนไลน์ 15 เมย.64,ไทยรัฐออนไลน์ 16 เมย.64,เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกิจ 16 เมย.64,

ไทยโพสตอ์อนไลน์ 16 เมย.64,มติชนกรอบบ่าย 17 เมย.64,ไทยรัฐกรอบบ่าย 17 เมย.64,ข่าวสดกรอบบ่าย 17 เมย.64,เดลินิวส์

กรอบบ่าย 17 เมย.64,สยามรัฐออนไลน์ 18 เมย.64,เวบ็ไซตเ์นชัน่ 18 เมย.64,เวบ็ไซตs์ondhitalk 28 เมย.64,เวบ็ไซตt์hestandard 

28 เมย.64) 

 กรม สบส.ร่วมกบักรมวิทยล์งพ้ืนท่ีตรวจคลินิกเอกชนขนาดใหญ่ในกทม.จาํนวน 14 แห่งพบวา่คลินิก 11แห่งทาํความ

ตกลงส่งต่อผูป่้วยกบัสถานพยาบาลแลว้ส่วนอีก 3 แห่ง กาํลงัดาํเนินการ (เวบ็ไซตt์hailandplus 26 เมย.64,ผูจ้ดัการออนไลน์ 26 

เมย.64,เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกิจ 26 เมย.64,เดลินิวส์ออนไลน์ 26 เมย.64,เวบ็ไซตไ์ทยพีบีเอส 26 เมย.64,กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 26 

เมย.64,ไทยรัฐออนไลน์ 26 เมย.64,มติชนออนไลน์ 26 เมย.64,บางกอกโพสตอ์อนไลน์ 26 เมย.64,เวบ็ไซต ์จส 100 27 เมย.64,

ไทยรัฐ 27 เมย.64,ไทยรัฐกรอบบ่าย 27 เมย.64,กรุงเทพธุรกิจ 27 เมย.64,บางกอกโพสต ์27 เมย.64เวบ็ไซตs์ondhitalk 28 เมย.64,

เวบ็ไซต์thestandard 28 เมย.64,มติชนออนไลน์ 29 เมย.64,เวบ็ไซต์อิสระนิวส์ 29 เมย.64,เวบ็ไซตM์COT 29 เมย.64,กรุงเทพ

ธุรกิจออนไลน์ 30 เมย.64) 

 (17) เตรียมจัดสรรวัคซีนโควิดอีก 1 ล้านโดส นพ.โอภาส การยก์วินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าววา่ วคัซีนอีก 1 

ลา้นโดสท่ีไดม้าเม่ือวนัท่ี 10 เมย.ขณะน้ีรอการตรวจสอบจากกรมวิทย ์ก่อนมีการส่งมอบใหก้รม คร. โดยปลดั สธ.ไดส้ั่งการให้

จดัสรรและให ้สสจ.ดาํเนินการฉีดให้บุคลากรครบถว้นภายใน  1 เดือน (เวบ็ไซตป์ระชาไท 10 เมย.64,เวบ็ไซตเ์นชัน่ 10 เมย.64,

เวบ็ไซตt์hainews 10 เมย.64,เวบ็ไซตs์ondhitalk 10 เมย.64,โพสตทู์เดยอ์อนไลน์ 10 เมย.64,แนวหนา้ออนไลน์ 10 เมย.64,มติชน

ออนไลน์ 10 เมย.64,เวบ็ไซตB์BC 10 เมย.64,เวบ็ไซตN์ewtv 10 เมย.64,ไทยรัฐ 11 เมย.64,สยามกีฬา 11 เมย.64,เดลินิวส์ 11 เมย.

64,เวบ็ไซตเ์ชียงใหม่นิวส์ 11 เมย.64,เดลินิวส์กรอบบ่าย 12 เมย.64,ไทยรัฐกรอบบ่าย 12 เมย.64,เดลินิวส์ออนไลน์ 13 เมย.64,

เว็บไซต์ประชาชาติ 13 เมย.64,thestandard 13 เมย.64,เว็บไซต์TNN 13 เมย.64,ไทยรัฐออนไลน์ 13 เมย.64,กรุงเทพธุรกิจ

ออนไลน์ 13 เมย.64,กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 14 เมย.64,กรุงเทพธุรกิจ 15 เมย.64,บางกอกโพสต์ 19 เมย.64,บางกอกโพสต์

ออนไลน์ 19 เมย.64) 

 (18) วัคซีนทางเลือกใครได้ใครเสีย คอลมัน์สถานการณ์ร้อน เสนอข่าววา่ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของกรมวิทยแ์ละ

กรมการแพทยเ์ช่ือวา่อาจมีการเล่นแร่แปรธาตุ โดยใชค้วามกลวัของประชาชนเป็นตวัประกนัเพราะจากตวัเลขนํ้ ายาตรวจโคคิดมี

มากถึง 3-4 แสนชุด แถมสั่งสาํรองอีกจาํนวนหน่ึง ส่วนวคัซีนก็ทยอยเขา้ไทยมาเร่ือยๆ เพราะฉะนั้นจึงเป็นท่ีน่าจบัตากรณีเปิด

โควตาวคัซีนทางเลือกใหเ้อกชนวา่จะดาํเนินการอยา่งไร (เดลินิวส์กรอบบ่าย 12 เมย.64,เดลินิวส์ออนไลน์ 12 เมย.64) 
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 (19) อดตีรองโฆษกพรรคปชป.เร่งกรมวทิย์ตรวจสอบวคัซีน นายเชาว ์มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย ์โพสตื

ในเฟซบุ๊กส่วนตวัวา่ ควรเร่งใหมี้การฉีดวคัซีนใหไ้ดจ้าํนวนมากในเวลาท่ีรวดเร็วรวมถึงกรมวทิยต์อ้งเร่งรัดตรวจพิสูจน์วคัซีนท่ี

เขา้มาใหม่เพ่ือให้นาํมากระจายให้กบัประชาชนอยา่งทัว่ถึง (แนวหนา้ออนไลน์ 15 เมย.64, เวบ็ไซตM์COT 15 เมย.64,สยามรัฐ

ออนไลน์ 15 เมย.64) 

 (20) VIP-Mediz นํารถตรวจCOVD-19ลงพื้นทีต่รวจนักกฬีา บริษทัแอทยนีส์จาํกดันาํรถตรวจโรคติดเช้ือชีวนิรภยัลง

พ้ืนท่ีตรวจนกักีฬาวอลเลยบ์อล 9 สโมสรก่อนเร่ิมการแข่งขนัไดก้ิ้นศึกไทยแลนด์ลีกคร้ังท่ี 16  โดยรถตรวจดงักล่าวไดผ้่านการ

รับรองจากกรมวทิย ์(บางกอกทูเดยอ์อนไลน์ 14 เมย.64) 

 (21) ตรวจโควดิแจ้งผลผดิพลาดเช็ควิธีตรวจโควดิมีกีแ่บบ จากกรณีสาวลาํปางตรวจโควิดท่ีเชียงใหม่ถุกแจง้ผลวา่ติด

เช้ือแต่ไม่มีเอกสารยนืยนัพอเช็คออนไลน์กลบัพบวา่ไม่ติดเช้ือ จากเหตุการณ์น้ีหลายคนอยากรู้วา่วตีรวจโควิดในเมืองไทยมีก่ีวิธี

และใชว้ิธีไหนบา้ง วิธีแรกเป็นการตรวจสารพนัธุกรรมของไวรัสดว้ยวธีิ Real time RT-PCR  ส่วนRapid Test เป็นการเจาะเลือด

เพ่ือนาํไปตรวจหาภูมิคุม้กนั ซ่ึงกรมวทิยก์าํลงัพฒันาชุดของไทยข้ึนมา (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 14 เมย.64) 

 (22) กรมวทิย์จบัมือภาคเีครือข่ายศึกษาฟ้าทะลายโจรรักษาโควดิ พญ.อมัพร เบญจพลพิทกัษ ์อธิบดีกรมการแพทยแ์ผน

ไทยฯ กล่าวถึงกรณีฟ้าทะลายโจรกบัโรคโควดิ 19 ระบุวา่มีการศึกษาในระดบันานาชาติพบวา่สารแอนโดรกราโฟไลดท่ี์อยูใ่นฟ้า

ทะลายโจรในหลอดทดลองมีฤทธ์ิตา้นไวรัสได ้ภายหลงักรมวิทยาศาสตร์การแพทยจึ์งไดศึ้กษาต่อก่อนพบวา่ ฟ้าทะลายโจรเม่ือ

อยูก่บํเซลลร่์างกายไม่สามารถป้องกนัไวรัสท่ีทาํใหเ้กิดโควิด19 ได(้เวบ็ไซตs์ondhitalk 11 เมย.64,กรุงเทพธุรกิจ 14 เมย.64,มติ

ชน 17 เมย.64,ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 17 เมย.64ข่าวสดกรอบบ่าย 17 เมย.64,มติชนกรอบบ่าย 17 เมย.64,เวบ็ไซตO์NE31 19 เมย.64, 

ไทยรัฐออนไลน์ 19 เมย.64,แนวหน้าออนไลน์ 19 เมย.64,กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 20 เมย.64,มติชนออนไลน์ 20 เมย.64,

เวบ็ไซตจ์ส100 20 เมย.64,เวบ็ไซตไ์ทยพีบีเอส 20 เมย.64,เวบ็ไซตt์hestandard 20 เมย.64,เวบ็ไซตw์opkpoint 20 เมย.64,เวบ็ไซต์

newtv 20 เมย.64,เดลินิวส์ออนไลน์ 20 เมย.64,กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 20 เมย.64,คมชดัลึกออนไลน์ 20 เมย.64,เวบ็ไซตเ์นชัน่ 22 

เมย.64,เวบ็ไซตส์ปริงนิวส์ 22 เมย.64,เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกิจ 22 เมย.64,เวบ็ไซตM์COT 22 เมย.64,แนวหนา้ออนไลน์ 22 เมย.64,

เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกิจ 22 เมย.64,เดลินิวส์ออนไลน์ 22 เมย.64,กรุงเทพธุรกิจ 23 เมย.64,บางกอกโพสต์ออนไลน์ 23 เมย.64,

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 23 เมย.64,เวบ็ไซต์INNNews 23 เมย.64,ผูจ้ดัการสุดสัปดาห์ 24 เมย.64,สยามรัฐ 27 เมย.64,สยามรัฐ

ออนไลน์ 27 เมย.64) 

 (23) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกบักรมวิทย์สนับสนุนอุปกรณ์ตรวจโควดิให้กมัพูชา (เวบ็ไซตt์hainews 14 

เมย.64) 

 (24) ศูนย์เช่ียวชาญนวตักรรผลติภัณฑ์สมุนไพร วว.ได้รับการรับรองจากกรมวทิย์ (กรุงเทพธุรกิจ 14 เมย.64,แนวหนา้ 

18 เมย.64,แนวหนา้ออนไลน์ 18 เมย.64,เดลินิวส์ 23 เมย.64) 

 (25) ทลายเครือข่ายจําหน่ายผลิตภัณฑ์ควบคุมนํ้าหนัก ภญ.สุภทัรา  บุญเสริม รองเลขาฯอย.กล่าวขอบคุณกรมวิทยท่ี์

ใหค้วามอนุเคราะห์ผลวเิคราะห์ในการทาํงานคร้ังน้ี (เวบ็ไซตt์hailandplus 9 เมย.64) 

 (26) สยามไบโอไซเอนซ์ร่วมมือกบักรมวทิย์พฒันาชุดตรวจโควดิ RT PCR (เวบ็ไซตt์haipublica 16 เมย.64) 

 (27) รถชีวนิรภัยพระราชทานเกบ็ตวัอย่างโควดิส่งตรวจยืนยนัเช้ือทีศ่วก.เชียงราย (ไทยรัฐกรอบบ่าย 20 เมย.64) 

 (28) ร้องปอท.สอบโฆษกเพ่ือไทยโพสต์บิดเบือนวัคซีนโควดิ นายสนธิญา สวสัดี ท่ีปรึกษาปรานคณะกรรมาธิการการ

กฎหมายฯ เขา้ร้องเรียนกบั ปอท. กรณีดร.อรุณี กาสยานนท ์โฆษกพรรคเพ่ือไทยโพสตว์า่วคัซีนท่ีไดม้าเป็นของไม่ดี ทั้งน้ีวคัซีน

ดงักล่าวไดรั้บการรับรองคุณภาพจากกรมวทิย ์(เดลินิวส์ออนไลน์ 19 เมย.64,แนวหนา้ออนไลน์ 19 เมย.64) 

 



-11- 

 (29) สปสช.เพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองโควิด 19 นพ.จเด็จ ธรรมธชัอารี เลาฯสปสช. กล่าวว่า ไดอ้อกประกาศ

เร่ืองกาํหนดกรณีท่ีมีเหตุสมควรและอตัราค่าใชจ่้ายท่ีหน่วยบริการท่ีมีสิทธิไดรั้บ โดยอตัราการเบิกจ่ายค่าบริการอา้งอิงตาม

ระเบียบกรมวิทย ์วา่ดว้ยอตัราค่าบาํรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ไทยโพสตอ์อนไลน์ 19 เมย.64,คมชดัลึกออนไลน์ 19 

เมย.64) 

 (30) กรมวิทย์เก็บตัวอย่างเลือดตรวจหาภูมิคุ้มกันโควดิ 19 ทีต่ลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร (ไทยรัฐ 21 เมย.64,ไทยรัฐ

ออนไลน์ 21 เมย.64,ไทยรัฐกรอบบ่าย 22 เมย.64,เวบ็ไซต ์77ข่าวเด็ด 22 เมย.64,สยามรัฐออนไลน์ 28 เมย.64) 

 (31) ทักษิณเสนอรัฐบาลไทยให้ทดลองใช้เคร่ืองตรวจดีเอ็นเอ ทกัษิณ ชินวตัร กาํลงัเสนอกระทรวงสาธารณสุขไทย

พิจารณาทดลองใช้ชุดตรวจเร็วโดยใชส้ารคดัหลัง่และเคร่ืองตรวจดีเอ็นเอในการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ใหม่ท่ี

รัฐบาลองักฤษซ้ือจากบริษทัเขา ดา้นนพ.สุรพงษ ์สืบวงศลี์ กล่าววา่ไดติ้ดต่อ นายอนุทิน รมว.สธ.แลว้และไดรั้บการตอบรับโดย 

ศ.คริสโตเฟอร์ ทูมาซู ผูป้ระดิษฐ์เคร่ืองมือน้ีจากอิมพีเรียลคอลเลจ ลอนดอน และทีมงานจะเดินทางมาประเทศไทยในวนัท่ี 25 

เมย. ตอ้งกักตวั 7 วนั ก่อนเดินทางไปกรมวิทยาศาสตร์การแพทยเ์พ่ือทดสอบมาตรฐานของผลการตรวจหาเช้ือโควิดจาก 

DnaNudge เทียบกบัการตรวจแบบPCR ในหอ้งปฏิบติัการ (เวบ็ไซตB์BC 20 เมย.64) 

 (32) ส่งตรวจวัคซีนซิโนแวคฉีดแล้วมผีลข้างเคยีงทีก่รมวทิย์ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.ให้สมัภาษณ์ในรายการโหน

กระแสกรณี จนท.รพ.ระยอง หลังฉีดวคัซีนซิโนแวคแล้วมีผลข้างเคียงว่า เป็นเร่ืองจริงทั้ งหมด ขณะน้ีได้สั่งการให้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ปดาํเนินการเอาตวัอยา่งล็อตน้ีมาวา่มีปัญหาหรือไม่ ซ่ึงจะไดผ้ลในไม่ชา้น้ี (แนวหนา้ออนไลน์ 21 

เมย.64,สยามรัฐออนไลน์ 21 เมย.64,เวบ็ไซตt์hestandard 21 เมย.64) 

 นพ.โอภาส  การยก์วินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงวา่ จากการตรวจสอบของกรมวิทยไ์ม่พบความผิดปกติของ

วคัซีนในห้องปฏิบติัการ (เวบ็ไซต์thailandplus 22 เมย.64,ผูจ้ดัการออนไลน์ 22 เมย.64,ข่าวสดออนไลน์ 22 เมย.64,เวบ็ไซต์

thaigov 22 เมย.64,เวบ็ไซต์เชียงใหม่นิวส์ 22 เมย.64,โพสต์ทูเดยอ์อนไลน์ 22 เมย.64,เวบ็ไซต์ประชาชาติ 22 เมย.64,เวบ็ไซต์

เนชัน่ 22 เมย.64,ไทยรัฐ 23 เมย.64,บางกอกโพสต ์23 เมย.64,สยามกีฬา 23 เมย.64,เวบ็ไซตa์cnews 23 เมย.64,ไทยรัฐออนไลน์ 

23 เมย.64,เวบ็ไซตt์hestandard 23 เมย.64) 

 (31) สสอ.เกบ็นํา้ใต้ต้นตะเคยีนส่งตรวจศูนย์วทิย์ นายไชยยนต ์วงศใ์หญ่ สสอ.เชียงคาํ ไดใ้หเ้จา้หนา้ท่ีเก็บตวัอยา่งนํ้ าท่ี

ประชาชนพบนํ้ าผุดออกจากใตดิ้นบริเวณตน้ตะเคียนหลศัาลปู่ยา่เช่ือวา่เป็นนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ส่งตรวจท่ีศวก.ท่ี 1/1 เชียงราย(มติชน

ออนไลน์ 21 เมย.64,ไทยรับกรอบบ่าย 23 เมย.64) 

 (32) นักกีฬาสนุ๊กเกอร์ไทยเตรียมตรวจโควิดรอบ 2 นายสุนทร จารุมนต ์นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย 

เปิดเผยว่าไดป้ระสานงานกบัทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์นาํรถเคล่ือนท่ีมาทาํการตรวจไวรัสโควิด19 ให้กบัทีมนักกีฬา

บิลเลียด ผูฝึ้กสอนและเจา้หนา้ท่ี คร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 26 เมย.64 ท่ีแคมป์ทีมชาติ ทีบีซี สนุกเกอร์เซนเตอร์ (ไทยโพสต์ 23 เมย.64,

สยามกีฬา 23 เมย.64,มติชน 23 เมย.64,เดลินิวส์กรอบบ่าย 24 เมย.64,ไทยรัฐกรอบบ่าย 24 เมย.64,มติชนกรอบบ่าย 24 เมย.64) 

 (33) ตรวจเยีย่มห้องปฏิบัตกิารเครือข่ายตรวจโควดิ 19 นพ.ธเรศ กรัษนยัรวิวงค ์อธิบดีกรมสนบัสนุนฯ และนพ.ศุภกิจ 

ศิริลกัษณ์ อธิบดีกรมวทิย ์ไปตรวจเยีย่มหอ้งปฏิบติัการเครือข่ายตรวจโควดิ 19  (ไทยรัฐ 24 เมย.64,ไทยรัฐกรอบบ่าย 25 เมย.64) 

 (34) สธ.เตรียมส่งวัคซีนซิโนแวคตรวจคุณภาพทีก่รมวิทย์ นพ.วิฑูรย ์ด่านวิบูลย ์ผูอ้าํนวยการองคืการเภสัชกรรม รับ

มอบวคัซีนโควิด 19 ของซิโนแวค จาํนวน 5 แสนโดสจากประเทศจีน วคัซีนลอตน้ีหลงัผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนจาก อภ.

และกรมวิทยแ์ลว้จะกระจายไปยงัหน่วยบริการต่างๆ (แนวหนา้ 25 เมย.64,ไทยโพสต ์25 เมย.64,ไทยรัฐ 25 เมย.64,มติชน 25 

เมย.64,เดลินิวส์ 25 เมย.64,บางกอกโพสต ์25 เมย.64,บางกอกโพสตอ์อนไลน์ 25 เมย.64,ไทยรัฐกรอบบ่าย 26 เมย.64,มติชน

กรอบบ่าย 26 เมย.64,เดลินิวส์กรอบบ่าย 26 เมย.64) 
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 (35) รพ.ประจวบได้รับการรับรองแลบ็ตรวจโควดิ อบจ.ประจวบฯมอบเคร่ืองพีซีอาร์ตรวจหาเช้ือโควดิใหโ้รงพยาบาล

ประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงหอ้งปฏิบติัการของ รพ.ไดผ้า่นการรับรองจากรมวทิย ์(เวบ็ไซตt์hainews 23 เมย.64,สยามรัฐ 26 เมย.64) 

 (36) คล่ืนวิทยุจากไม่โครเวฟเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ศูนยต์่อตา้นข่าวปลอมประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามท่ีมีการ

เผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบักระเด็นเร่ืองคล่ืนไมโครเวฟเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ทางศูนยต่์อตา้นข่าวปลอมไดต้รวจสอบขอ้เท็จจริง

โดยกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์พบวา่ประเด็นดงักล่าวเป็นขอ้มูลเท็จ(ผูจ้ดัการออนไลน์ 28 เมย.64) 

 (37) เปิดแล้วอาคารนิมิบุตรศูนย์แรกรับผู้ป่วยโควิด กรมวิทยส์นบัสนุนรถตรวจหาเช้ือโควิดท่ีอาคารนิมิตรบุตร ศูนย์

แรกรับผูป่้วย (เวบ็ไซตM์thai 29 เมย.64) 
 

**** 


