
สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 

 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                 9 เร่ือง 

 1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                         9 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน ก.พ.63 เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 485  คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                 118 คร้ัง  

                         (โทรทศัน์ 8 คร้ัง วทิย ุ1 คร้ัง ส่ือส่ิงพิมพ ์35 คร้ัง  ส่ือออนไลน์ 74  คร้ัง) 

  1.2.2 ข่าวพาดพิง 20  เร่ือง         367  คร้ัง  

            (ส่ือส่ิงพิมพ ์102 คร้ัง  ส่ือออนไลน์ 265 คร้ัง)              

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน                          6,301,576.26 บาท 

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                                  5,079,576.26 บาท           

-  ส่ือวทิย ุ                                           150,000.00  บาท 

-  ส่ือโทรทศัน ์                                                   1,072,000.00 บาท           

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ านวน 100 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)   

  - ทางอีเมล                                  19   ราย 

  - ทางโทรศพัท ์                                 20     ราย 

  - ทางแฟนเพช เฟชบุค๊                              59     ราย 

  - มาดว้ยตนเอง           2       ราย 

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง 

ตารางที ่1 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ตามลกัษณะของผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 118 118 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 367 0 367 0 
รวม 485 118 367 0 

 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้งหมด 485 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวบวก 118 ช้ินขา่ว ข่าวกลางจ านวน 367  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 118 0 118 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 367 0 357 10 
รวม 485 0 475 10 

 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าวทั้งหมด เป็นข่าวดา้นบริการ จ านวน 475 ช้ินข่าว ด้าน

บริหาร 10 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 118 109 12 11 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 367 367 24 0 

รวม 485 476 36 11 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบวา่ มีลกัษณะเป็นการให้ข่าวสารจ านวน 476 ช้ินข่าว ให้

ความรู้จ านวน 36 ช้ินข่าว และชกัจูงใจ 11 ช้ินข่าว (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 จสน สล กพร 
คุม้ 
ครอง 

ศวก ผบ 

ข่าว
เผยแพร่ 

118 0 0 0 0 90 1 24 0 0 0 0 0 1 0 0 24 2 

ข่าว
พาดพิง 

367 0 4 1 11 281 108 34 3 0 86 0 0 1 0 0 28 20 

รวม 485 0 4 1 11 371 109 58 3 0 86 0 0 2 0 0 52 22 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้งเรียงตามล าดับ ดังน้ี สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 371 ช้ินข่าว สถาบนัวิจยัสมุนไพร 109 ช้ินข่าว สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์86 ช้ินข่าว  

สถาบนัชีววตัถุ 58 ช้ินข่าว ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์52 ช้ินข่าว ข่าวผูบ้ริหาร 22 ช้ินข่าว ส านกัคุณภาพและความปลอดภยั

อาหาร 11 ช้ินข่าว ส านกัมาตรฐานห้องปฏิบติัการ 4 ช้ินข่าว ส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์3 ช้ินข่าว ส านกังานเลขานุการ

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

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
สยามรัฐ 0 7 7 
แนวหนา้ 3 8 11 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 4 18 22 
มติชน/มติชนบ่าย  10 25 35 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 5 11 16 
ไทยโพสต ์ 7 10 17 
ข่าวสด 3 10 13 
Bangkok Post 0 1 1 
กรุงเทพธุรกิจ 0 6 6 
คมชดัลึก 2 3 5 
ผูจ้ดัการ 0 3 3 
ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 1 0 1 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 74 265 339 
รวม 109 367 476 

 หนงัสือพิมพท่ี์น าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ มติชน 35 คร้ัง รองลงมา ไทยรัฐ 22 

คร้ัง ไทยโพสต ์17 คร้ัง เดลินิวส์ 16 คร้ัง ข่าวสด 13 คร้ัง แนวหนา้ 11 คร้ัง สยามรัฐ 7 คร้ัง กรุงเทพธุรกิจ 6 คร้ัง คมชดัลึก 5 

คร้ัง ผูจ้ดัการ 3 คร้ัง Bangkok Post ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 1 คร้ังเท่ากนั และส่ือออนไลน์ 339 คร้ัง      

2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2563  จ านวน 9  เร่ือง 

  (1) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์พฒันาสมรรถนะหอ้งปฏิบติัการเครือข่ายและระบบเฝ้าระวงัเช้ือด้ือยาตา้นจุลชีพ 

(สวส) (เวบ็ไซตn์ationtv  เวบ็ไซตม์ติชน 5 ก.พ.63 มติชน 6 ก.พ.63 มติชนบ่าย 7 ก.พ.63 แนวหนา้  เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 10 

ก.พ.63) 

  (2) อนุทินรณรงคใ์หค้วามรู้ไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ 2019 ใหน้กัศึกษาหอการคา้ไทย (เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ 5 ก.พ.63) 

(3) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยป์ระชุมเพ่ือพฒันาเครือข่ายการตรวจวนิิจฉยัไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

(สวส) (มติชนบ่าย มติชน 11 ก.พ.63) 

  (4) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยถ์อดรหสัพนัธุกรรมเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 ทั้งจีโนมสู่การพฒันาชุด

ตรวจวนิิจฉยั  (สวส) (เวบ็ไซตค์มชดัลึก เวบ็ไซตแ์นวหนา้  เวบ็ไซตส์ยามรัฐ  เวบ็ไซตn์ewtv  Drama-addict  

เวบ็ไซตt์hainew.prd  เวบ็ไซตt์hebangkokinsight เวบ็ไซตv์oiceonline  12 ก.พ.63  มติชน 13 ก.พ.63 มติชนบ่าย 14 ก.พ.63 

ไทยโพสต ์20 ก.พ.63) 
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(5) กรมวทิยฯ์ ร่วมกบั อย.รับประเมินชุดตรวจเช้ือโควดิ 19 เพ่ิมความมัน่ใยผลการตรวจวเิคราะห์ (สวส) (ผูจ้ดัการ

ออนไลน์ เวบ็ไซตม์ติชนสุดสปัดาห์ เวบ็ไซตม์ติชน  เวบ็ไซตเ์นชนัทีว ี17  ก.พ.63 เวบ็ไซตt์hai today news 18 ก.พ.63 มติ

ชน มติชนบ่าย 19 ก.พ.63 คมชดัลึก 19 ก.พ.63) 

(6) กรมวทิยฯ์ ร่วมเครือข่ายน าร่องภูเก็ตพฒันาโรงแรมปราศจากเช้ือโรค-อาหารปลอดภยั (ศวก.11/1) (เวบ็ไซต์

ส านกัข่าว เวบ็ไซตบ์า้นเมือง PPTV เวบ็ไซตt์haitodaynews 18 ก.พ.63 ช่อง 7 , Thai pbs 20 ก.พ.63 ข่าวสดบ่าย 24 ก.พ.63) 

 (7) สธ. ร่วมกบั จงัหวดัภูเก็ต จดักิจกรรม Big Cleaning Day สูโ้รคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีสนามบินภูเก็ต 
(ศวก.ท่ี 11/1) (เวบ็ไซตบ์า้นเมือง  เวบ็ไซตส์ านกัข่าวกรมประชาฯ เวบ็ไซตi์nnnews เวบ็ไซตt์hethaiger  เวบ็ไซตs์iangtai 
NBT south ช่อง 11 เวบ็ไซตม์ติชน  18 ก.พ.63 ช่อง NBT 19 ก.พ.63 ทวติเตอร์ จส100  20 ก.พ.63) 

(8) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จบัมือมหาวทิยาลยั และสถาบนัวคัซีนแห่งชาติ ผลิตวคัซีนป้องกนัโรคปอดอกัเสบ

จากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (สชว) 

 (9) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยป์ระสบความส าเร็จในการแยกเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 (สวส) (เวบ็ไซตส์ านกั

ข่าวอิศรา เวบ็ไซตก์ระปุก เวบ็ไซตN์ation22 เวบ็ไซตม์ติชน เวบ็ไซตช่์อง 8 เวบ็ไซตช่์อง 7 เวบ็ไซตค์มชดัลึก เวบ็ไซตไ์บรท์

ทูเด เวบ็ไซต ์CM108.com   เวบ็ไซตT์news เวบ็ไซตT์he Standard ไทยรัฐออนไลน์ ผูจ้ดัการออนไลน์  สยามรัฐออนไลน 

เวบ็ไซตs์pring news เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ เพจอีจนั   เวบ็ไซตj์s100 เวบ็ไซตi์nnnews 28 ก.พ.63 

เวบ็ไซตt์hebangkokinsight ไทยรัฐ 29 ก.พ.63) 

2.2 ข่าวเผยแพร่อืน่ๆ 

 (1) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ฒันาหอ้งปฏิบติัการทัว่ประเทศ พร้อมรับมือสถานการณ์ระบาดของเช้ือไวรัสโค

โรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019  (สวส.) (ไทยรัฐ ไทยรัฐบ่าย  เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 1 ก.พ.63) 

 (2) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ปิดตวัผลิตภณัฑส์มุนไพรปรุงรสพฤกษาพารส (สวพ) (เวบ็ไซตm์thai 1 ก.พ.63) 

 (3) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยแ์นะน าวธีิท าหนา้กากอนามยัผา้ (อินโฟกราฟฟิก)  (เวบ็ไซต ์จส 100 / 3 ก.พ.63) 

2.3 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
 (1) ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์แถลงวา่

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ถอดรหสัพนัธุกรรมของเช้ือไวรัสโควทิ-19 น ามาพฒันาชุดตรวจ วคัซีนป้องกนัโควทิ-19   

รวมทั้งแบ่งปันเช้ือใหอ้งคก์ารอนามยัโลกเพื่อประโยชน์ต่อคนทั้งโลก  และเร่งรัดพฒันาเครือข่ายหอ้งปฏิบติัการใหพ้ร้อม

รับมือสถานการณ์ระบาดฉุกเฉิน  (เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์ เดลินิวส์ คมชดัลึก  แนวหนา้ มติชน 22 ก.พ.63 มติชนบ่าย เดลินิวส์

บ่าย 23 ก.พ.63) 

 นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์ / แถลง 

การพฒันาวคัซีนป้องกนัCOVID 19 (ไลนทู์เด จส100 21 ก.พ.63 เวบ็ไซตค์มชดัลึก เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 22 ก.พ.63) 

 กรมน าตวัอยา่งเช้ือจากผูป่้วยไปถอดรหสัพนัธุกรรมดว้ยเทคนิคReal time RT-PCR พฒันาวคัซีน  แบ่งปันเช้ือให้

องคก์ารอนามยัโลก เร่งรัดพฒันาเครือข่ายหอ้งแลป  พฒันาน ้ ายาชุดตรวจระดบัโมเลกลุท าใหห้าเช้ือไดเ้ร็วข้ึน กระจายไปยงั

ศูนย ์14 แห่ง  (เวบ็ไซตt์nnthailand  เวบ็ไซตt์haigov เวบ็ไซตi์nnnews 21 ก.พ.63) 
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  บทความโดย นพ.พิเชฐ บญัญติั รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ เร่ืองไวรัสอู่ฮัน่ (ไทยโพสต ์4 ก.พ.63) 

 บทความโดย นพ.พิเชฐ บญัญติั รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ เร่ืองการตรวจวเิคราะห์ไวรัสโคโรนาสาย

พนัธ์ุใหม่ 2019 ทางหอ้งปฏิบติัการ (ไทยโพสต ์6 ก.พ.63) 

 บทความโดย นพ.พิเชฐ บญัญติั รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ เร่ืองไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

(ไทยโพสต ์27 ก.พ.63) 

 (2) น.ส.อจัจิมา ทองบ่อ ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 อุดรธานี ใหส้มัภาษณ์เร่ืองแอปพลิเคชัน่ตรวจสอบเห็ด

พิษ (FM100.5 / 1 ก.พ.63) 

2.4 ภาพข่าว 

(1) พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันาสมรรถนะหอ้งปฏิบติัการเครือข่ายและระบบเฝ้าระวงัเช้ือด้ือยาตา้น

จุลชีพ ณ โรงแรมริชมอนด ์(แนวหนา้ 12 ก.พ.63 เดลินิวส์บ่าย 14 ก.พ.63 ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 15 ก.พ.63) 

(2) กิจกรรม Big Cleaning Day ท่ีท่าอากาศยานภูเก็ต (ไทยรัฐบ่าย เดลินิวส์บ่าย 22 ก.พ.63 ไทยโพสต ์28 ก.พ.63) 

 (3) โครงการโรงแรมสะอาดปราศจากเช้ือโรคอาหารปลอดภยัท่ี จ.ภูเก็ต (เดลินิวส์บ่าย 26 ก.พ.63 ขา่วสดบ่าย 

ไทยโพสต ์ข่าวสด 27 ก.พ.63) 

2.5 ข่าวพาดพงิ 

 (1)  การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า  ขณะน้ี

กรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดพ้ฒันาหอ้งแลบ็เครือข่ายศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ั้ง 14 แห่ง ในการตรวจผลการตรวจเช้ือ

ไดใ้น 3 ชัว่โมง ซ่ึงจะท าใหก้ารวางแผนรักษาผูป่้วยไดเ้ร็วข้ึน  (ไทยรัฐ ข่าวสดบ่าย มติชนบ่าย 1 ก.พ.63) 

 ท่ีประชุมใหญ่องคก์ารอนามยัโลก  ประกาศใหก้ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (2019-nCoV) 

เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern- PHEIC) ส่วน

ประเทศไทยการควบคุมเร่ืองโรคติดต่อ อยู่ภายใตก้ารบงัคบั พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยมีกลไกท างานในรูปแบบ 

"คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ" มี อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ เป็นกรรมการ (เดลินิวส์ 1 ก.พ.63 เดลินิวส์บ่าย 2 

ก.พ.63) 

 นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กล่าววา่  เม่ือ 8 ม.ค.63 พบผูป่้วยรายงานท่ีตอ้งสงสัยจึงแจง้ 

รพ.จุฬาฯ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบ และพบเป็นเช้ือไวรัสโคโรนา จนไทยสามารถรายงานผลได้เป็น

ประเทศแรกนอกประเทศจีน (เวบ็ไซตเ์นชนัสุดสปัดาห์ เวบ็ไซตค์มชดัลึก 1 ก.พ.63 เวบ็ไซตs์pringnews 2 ก.พ.63) 

 โรงพยาบาลกระทุ่มแบนรับรักษาเด็กชายชาวจีน ปรากฏผลตรวจยืนยนัจากจุฬาฯ สถาบันบ าราศฯ และ

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ตรงกนัไม่ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (เวบ็ไซตส์ยามรัฐ  1 ก.พ.63) 

 กรณีผูป่้วยเฝ้าระวงัท่ีเป็นนักศึกษาหญิงไทยไปศึกษาท่ีเมืองอู่ฮัน่ โรงพยาบาลปากช่องนานาไดรั้บแจง้ผลตรวจ

ยนืยนัจากสถาบนับ าราศฯ และกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ไม่ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 1 ก.พ.63) 

  ดร. สุภาภรณ์ วชัรพฤษาดี จาก รพ.จุฬาลงกรณ์   กล่าวว่า  รพ.จุฬาฯ วางแผนร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย ์กรมควบคุมโรค  ใชเ้ทคนิคถอดรหสัพนัธุกรรมแบบ ตรวจตวัอยา่งส่ิงส่งตรวจของนกัท่องเท่ียวชาวจีน  และ 
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ถอดรหสัพนัธุกรรมส าเร็จ   พบวา่เหมือนกบัเช้ือโคโรนาไวรัส  เม่ือเปรียบเทียบรหสัพนัธุกรรมในเวบ็ไซตข์องจีนพบวา่

เหมือน100% จึงสามารถประกาศยนืยนัพบผูป่้วยรายแรก  (บางกอกโพสต ์1 ก.พ.63 เวบ็ไซตa์daybulletin 3 ก.พ.63) 

  นพ.เกรียงศกัด์ิ อติพรวณิช และ รศ.นพ.สืบสาย คงแสงดาว  แพทยโ์รงพยาบาลราชวิถี ไดค้น้พบวิธีการรักษา

ผูป่้วยติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพนัธ์ุใหม่ 2019 อาการรุนแรงท่ีไดผ้ลรวดเร็วโดยใหย้าตา้นไวรัสเอชไอวี ท่ีเป็นยาสูตรผสม

โลพินาเวียร์บวกกบัลิโทนาเวียร์ และยาตา้นไวรัสไขห้วดัใหญ่โอเซลทามิเวียร์   คนไขฟ้ื้นตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ผลตรวจเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ในห้องแล็บ เป็นลบภายใน 48 ชั่วโมง ยืนยนัจากห้องแล็บของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  และ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์   (เวบ็ไซตบ์า้นเมือง เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซตw์orkpoint เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ เด่นออนไลน์  

เวบ็ไซต์ประชาชาติ เวบ็ไซต์newtv 2 ก.พ.63 เวบ็ไซต์เนชนัสุดสัปดาห์ กรุงเทพธุรกิจ มติชน ผูจ้ดัการ ข่าวสด เวบ็ไซต์

กรุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ  3 ก.พ.63 มติชนบ่าย ข่าวสดบ่าย ไทยรัฐบ่าย เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 4 ก.พ.63) 

 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ออกแถลงการณ์วา่ ผลการตรวจตวัอยา่งของผูป่้วยชาวจีนจากห้องปฏิบติัการ

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และ รพ.จุฬาฯ ไม่พบไวรัสโคโรนา 2019 (เวบ็ไซตi์nnnews เวบ็ไซตs์anook 1 ก.พ.63) 

 โรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวรออกแถลงการณ์ ผลตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และ รพ.จุฬาฯ ยืนยนั

ไม่พบเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (เวบ็ไซตt์haipbs 3 ก.พ.63) 

   ดร.สุวทิย ์เมษินทรีย ์  รมว.อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม โพสต ์เปิดเผยวา่ เม่ือ 28 ม.ค.63 ไดจ้ดัการ

ประชุมระดมสมองเพ่ือป้องกนัและรับมือการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (nCoV 2019) มีการหารือรวมทั้ง

แลกเปล่ียนข้อมูลและข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์จากผูเ้ช่ียวชาญด้านไวรัสและระบาดวิทยาจากมหาวิทยาลัย และ

สถาบันวิจัยในสังกัด อว. พร้อมด้วยแพทยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค (เว็บไซต์

สยามรัฐ เวบ็ไซตค์มชดัลึก เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ เวบ็ไซตp์imthai เวบ็ไซตป์ระชาชาติ 3 ก.พ.63 เวบ็ไซตบ์า้นเมืองบ 4 ก.พ.63  

ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 5 ก.พ.63) 

 สรุปขอ้มูลเก่ียวกบัไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 อา้งแหล่งท่ีมาจากบทความ นพ.พิเชฐ บญัญติั รองอธิบดี

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(ไทยโพสต ์5 ก.พ.63) 

  นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช. สธ. กล่าวถึงกรณีคนไทย 138 คน ท่ีรัฐบาลส่งเคร่ืองบินไปรับกลบัจากจีน ว่าพบผูมี้

อาการป่วย 4 ราย  ผลเอกซเรยป์อดปกติ ทุกคนไดส่้งตรวจหาเช้ือทางหอ้งปฏิบติัการท่ีศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์ท่ี 6 ชลบุรี 

(มติชน แนวหนา้  6 ก.พ.63 มติชนบ่าย 7 ก.พ.63) 

  เจา้หนา้ท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์สาธิตวิธีการผลิตเจลแอลกอฮอลล์า้งมืออย่างง่าย สามารถท าไดเ้องท่ีบา้น 

ป้องกนัโรคปอดอกัเสบจากไวรัสโคโรนา (เวบ็ไซต ์จส100  เวบ็ไซตค์มชดัลึก เวบ็ไซตส์ยามรัฐ เวบ็ไซต์nationtv 6 ก.พ.63 

มติชน มติชนบ่าย 7 ก.พ.63 เวบ็ไซตk์apok 13 ก.พ.63) 

  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีค าสั่งแต่งตั้ งอดีต

ปลดักระทรวงสาธารณสุข และอดีตอธิบดีกรมควบคุมโรคหลายคน  ร่วมแกปั้ญหา การระบาดของโรคปอดอกัเสบอู่ฮัน่ 

โดยมีอดีตอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 2 ท่านเป็นคณะท่ีปรึกษาดว้ย คือ  นพ.ไพจิตร์ วราชิต  และ นพ.มานิต ธีระตนัติ

กานนท ์  (เวบ็ไซตม์ติชน เวบ็ไซตม์ติชนสุดสปัดาห์ 6 ก.พ.63 แนวหนา้ เวบ็ไซตแ์นว 7 ก.พ.63) 
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  นพ.ธเรศ กรัษนยัรวิวงค ์อธิบดี สบส. กล่าว ขณะน้ีมีแนวคิดให้เพ่ิมหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ ในการตรวจ

ยืนยนัเช้ือ ให้กับ รพ.เอกชน จากเดิมมีแค่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ รพ.จุฬา ลงกรณ์มาเป็น รพ.รัฐ สังกัด

มหาวทิยาลยัเพ่ิมอีก 1 แห่ง หรือดึงความร่วมมือจากหอ้งปฏิบติัการเอกชนท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับมาร่วมตรวจ (เวบ็ไซต์

เดลินิวส์ เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ 6 ก.พ.63 เดลินิวส์บ่าย 8 ก.พ.63) 

  นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กล่าววา่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์แนะน า 4 ขั้นตอนท า

หนา้กากอนามยัใชเ้อง ท าง่าย เป็นหนา้กากผา้ท าไดเ้อง และแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือ (มติชนบ่าย  9 ก.พ.63 มติชน 10 ก.พ.63) 

  กรมควบคุมโรค จดัการประชุมหารือความร่วมมือและเตรียมความพร้อมรับมือกบัสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 

19 ท่ีแพร่ไปในหลายประเทศ โดยมีผูแ้ทนสถานเอกอคัรราชทูตประจ าประเทศไทยจาก 62 ประเทศ และองค์กรระหวา่ง

ประเทศและหน่วยงานเครือขา่ยท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ องคก์าร อนามยัโลกประจ าประเทศไทย ศูนย ์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ดา้น

สาธารณสุข กรมการแพทย ์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์  เขา้ร่วมการประชุมในคร้ังน้ี (ไทยโพสต ์เวบ็ไซตt์hebangkokinsight 

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์13 ก.พ.63) 

  ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองโรคติดเช้ือ อธิบายถึงสาเหตุท่ีตรวจหา

เช้ือไวรัสโคโรนา ไม่เจอในผูติ้ดเช้ือบางรายนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการเก็บ "สารคดัหลัง่" ไม่ถูกวธีิ  ซ่ึงสารคดัหลัง่ท่ีไดจ้าก 

"ระบบทางเดินหายใจส่วนบน" (upper respiratory tract, URI)  จะถูกส่งไปยงักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์มีเครือข่าย

หอ้งปฏิบติัการกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นกรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาค 14 แห่ง ท่ีใหบ้ริการตรวจวนิิจฉยัดว้ยเทคนิค 

Real-Time RT-PCR โดยรู้ผลตรวจไดภ้ายใน 3 ชัว่โมง (เวบ็ไซตค์มชดัลึก คมชดัลึก 13 ก.พ.63) 

 ภาพข่าว นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ร่วมแถลงข่าวคู่สามีภรรยาติดเช้ือไวรัสโค

โรนาฯ หลงักลบัจากญ่ีปุ่น (เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ 5 ก.พ.63) 

 บทความของ นพ.พิเชฐ บญัญติั รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหค้วามรู้เร่ืองการลา้งผกัผลไมป้้องกนัการ

ติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 6 ก.พ.63) 

 ศูนยบ์ญัชาเหตุการณ์การน าคนไทยกลบับา้นกรณีไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่สรุปว่า ไดต้รวจคดักรองผูท่ี้กลบั

จากอู่ฮัน่ 4 ราย มีไข ้ส่งตวัอยา่งตรวจหาเช้ือท่ีศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกิจ 6 ก.พ.63) 

 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดผยว่า กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การเภสัชกรรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดร้ะดมก าลงัเร่งแกปั้ญหาการ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (เวบ็ไซตi์nnnews 6 ก.พ.63) 

 บทคว ามก ล่ า ว ถึ ง ก า ร ร ะบ าดขอ ง ไข้ห วัด น ก  ท่ี มี ก า ร เ รี ย ก ร้ อ ง ให้ เ ปิ ด เ ผ ย ข้อ มู ล จนก ร ะทั่ ง

กรมวทิยาศาสตร์การแพทยย์นืยนัมีผูป่้วย 2 รายติดเช้ือไขห้วดันก และอยูใ่นข่ายตอ้งสงสยัอีกนบั 10 ราย ท าใหน้างสุดารัตน์ 

เกยรุาพนัธ์ุ รมว.สธ.ในขณะนั้นแถลงยอมรับความจริง (เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 8 ก.พ.63) 

 พ.ญ.อุษณีย ์ฉตัรโชติกวงศ ์ระบุวา่ กรมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ป็นหน่วยงานเดียวของ สธ.ในการตรวจยนืยนัการ

ติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุใหม่2019 โดยส่วนกลางท่ีสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุขสามารถรายงานผลไดใ้น 3 

ชัว่โมง (เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 13 ก.พ.63) 
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 กรมควบคุมโรคจดัสมัมนาวิชาการโรคไวรัสโคโรนา 19 รู้รอบเท่าทนัส่ือสารแม่นย  า ผา่นระบบviveo conference 

ไปยงัส านกังานป้องกนัควบคุมโรค 12 แห่ง โดยมีวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และหลายหน่วยงาน (เวบ็ไซต์

ไทยโพสต ์13 ก.พ.63) 

   นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลดักระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไดเ้พ่ิมศกัยภาพและ

พฒันาการตรวจดว้ยชุดน ้ ายาส าเร็จรูปแบบ realtime RT-PCR รู้ผลเร็ว ใน 5 นาที มีความแม่นย  าสูง  และร่วมกบัส านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา รับประเมินชุดน ้ ายาส าเร็จรูปแบบ realtime RT-PCR เพ่ือข้ึนบัญชีชุดน ้ ายาท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน  (เว็บไซต์isranews เว็บไซต์thaigov  เว็บไซต์thaipbs เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์thestandard เว็บไซต์nationtv 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์เวบ็ไซตm์cot 17 ก.พ.63 มติชน ไทยโพสต ์ ไทยรัฐ 18 ก.พ.63 ไทยรัฐบ่าย 19 ก.พ.63) 

  นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย ปลดักระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงคนไทยท่ีกลบัจากอู่ฮัน่ 137 คนท่ีฐานทพัเรือสตัหีบ ไม่

มีไข ้หรือเขา้เกณฑส์อบสวนโรครายใหม่ ส่วนผูป่้วย 1 ราย มีอาการปกติ ไม่มีไข ้ไอ น ้ ามูก เตรียมอนุญาตใหก้ลบับา้นวนัท่ี 

19 ก.พ.2563 ส่วนเร่ืองการตรวจยนืยนัเช้ือ มีนโยบายใหก้รมวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ฒันาทุก รพ.ทุกจงัหวดั สามารถตรวจ

ยนืยนัไดใ้น 1-2 เดือนน้ีอยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1 แห่งและมีมาตรฐานเช่นเดียวกนั และกรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดพ้ฒันาชุด

ทดสอบแบบง่ายรู้ผลใน 5 นาทีแลว้เสร็จ คาดวา่ใชเ้วลาประมาณ 2 เดือน ก็จะเอาชุดทดสอบมาใช ้ (เวบ็ไซตข์่าวสด เวบ็ไซต์

มติชน 17 ก.พ.63 ผูจ้ดัการ 18 ก.พ.63)  

  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าววา่ ส าหรับรายงานพบผูติ้ดเช้ือเพ่ิมท่ี จ.ศรีสะเกษ  ผล

การตรวจเสมหะท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยใ์ห้ผลเป็นบวก แต่ผลตรวจของคณะแพทยศาสตร์  จุฬาฯ เป็นลบ  จึงตอ้งเฝ้า

ระวงัและเก็บเสมหะมาตรวจยืนยนัผลอีกคร้ัง (เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ เวบ็ไซตส์ปริงนิวส์ 17 ก.พ.63 เดลินิวส์ สยามรัฐ 18 ก.พ.63 

เดลินิวส์บ่าย 19 ก.พ.63) 

  จ.ประจวบฯ แถลงข่าว นกัท่องเท่ียวหญิงชาวจีนท่ีเดินทางมาจากเมืองอู่ฮัน่ ลงเคร่ืองท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ และ

นัง่รถแท็กซ่ีรับจา้งมาพกัท่ีโรงแรมใน อ.หัวหิน มีผลยืนยนัจาก ร.พ.จุฬาลงกรณ์   และกรมวิทยาศาสตร์การแพทยติ์ดเช้ือ

ไวรัสโควิด -19 และส่งตวัไป ร.พ.ราชวิถี หายป่วยออกจากโรงพยาบาลแลว้ ส่วนชายคนขบัรถแท็กซ่ีไดต้ามตวัมาตรวจท่ี 

ร.พ.หัวหิน และเก็บตวัอยา่งส่งไปตรวจในหอ้งปฏิบติัการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทยผ์ล

ออกมาติดไวรัสโควดิ -19  หายเป็นปกติแลว้ (เวบ็ไซตโ์พสตทู์เด เวบ็ไซตก์รมประชาสมัพนัธ์ เวบ็ไซตs์anook 19 ก.พ.63) 

 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลดักระทรวงสาธารณสุข แถลงพบผูป่้วยยืนยนัรายใหม่ 2 ราย  รายแรกเป็นแม่บา้นท่ีอยู่

กบับา้น ขณะน้ีรักษาตวัท่ีร.พ.ราชวถีิ  มีสมาชิกในครอบครัวเดินทางกลบัจากเมืองกวา่งโจว ผลตรวจแลบ็พบเป็นบวก ทั้ง 2 

แลบ็ คือกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ ส่วนอีกรายชายไทยอาชีพรับรถ อยูส่ถาบนับ าราศฯ (เวบ็ไซตแ์นว

หน้า เว็บไซต์businesstoday เว็บไซต์thebangkokinsight เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์chiangmainews เว็บไซต์thestandard 

เว็บไซต์nationweekly เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์thaiquote เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ผู ้จัดการ เว็บไซต์springnews 

เว็บไซต์businesstoday เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ช่อง 3 เว็บไซต์ข่าวหุ้น เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์Bangkok-today 

เวบ็ไซตp์rachatai 25 ก.พ.63 เวบ็ไซตt์hainews.prd   เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์  ข่าวสด ไทยโพสต ์มติชน คมชดัลึก สยามรัฐ แนว

หนา้ 26 ก.พ.63 ข่าวสดบ่าย 27 ก.พ.63) 
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 นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์COVID 19 การพฒันาชุด

ตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนาฯ และวคัซีนป้องกนั (เวบ็ไซต์คมชดัลึก เวบ็ไซต์มติชน เวบ็ไซต์แนวหนา้ เวบ็ไซต์ไทยโพสต์ 

เว็บไซต์news1005.mcot ผูจ้ ัดการออนไลน์ เว็บไซต์ businesstoday เว็บไซต์ isranews เว็บไซต์thaipbs เว็บไซต์สยามรัฐ 

เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ thestandard เว็บไซต์77kaoded เว็บไซต์โพสต์ทู เดย์ เว็บไซต์workpoint เว็บไซต์newtv 

เวบ็ไซตm์cot 21 ก.พ.63 แนวหนา้ 22 ก.พ.63) 

 ผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบุรีโพสตข์อ้ความผูป่้วยต่างชาติไม่ติดเช้ือไวรัสโคโนนา โดยโพสตเ์อกสารยืนยนัผลการ

ตรวจจากศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 5 (เวบ็ไซตเ์วร์ิกพอ้ยท์ เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 21 ก.พ.63) 

นพ.โอภาส การยก์วินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ประจ าวนั 

(เวบ็ไซตt์nnthailand 21 ก.พ.63 เวบ็ไซตt์haigov เวบ็ไซตt์nnthailand 23 ก.พ.63) 

 นพ.โสภณ เอ่ียมศิรถาวรพ่วง ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อทัว่ไป เปิดเผยว่า ขณะน้ีการตรวจทางห้องปฏิบติัการ

สามารถตรวจได้ท่ี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ รพ.ศูนย์ รพ.ประจ าจังหวัดของรัฐ ส่วนกลางท่ี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รพ.ราชวิถี สถาบันบ าราศนราดูร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.รามาธิบดี คณะ

แพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ (เว็บไซต์nationweekend เว็บไซต์thaigov เว็บไซต์innnews เว็บไซต์thestandard เว็บไซต์ไทยรัฐ 

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์เวบ็ไซตt์haipbs เวบ็ไซตt์hebangkokinsight เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 24 ก.พ.63 เวบ็ไซตm์cot.net 25 ก.พ.63) 

 รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา ไดร้ายงานสถานการณ์ผูป่้วยติดเช้ือไวรัสโควิด -19 ผ่านเพจเฟซบุ๊ก

ของ รพ.วา่ พบผูป่้วยเขา้เกณฑเ์ฝ้าระวงัรายใหม่ 1 คน โดยผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการคร้ังท่ี 1 ไม่พบเช้ือไวรัสโควดิ-19 

และตอ้งรอผลการตรวจยนืยนัทางหอ้งปฏิบติัการหาเช้ือเป็นคร้ังท่ี 2 จากศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยส์งขลา  (มติชนบ่าย 27 

ก.พ.63) 

 นพ.โอภาส การยก์วินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์COVID 19 ระบบเฝ้า

ระวงัคดักรอง (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตค์มชดัลึก เวบ็ไซตt์hestandard ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตเ์นชัน่สุดสปัดาห์ เวบ็ไซต ์

thebangkokinsight  เวบ็ไซต7์7ข่าวเด็ด เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์เวบ็ไซตป์ระชาชาติ เวบ็ไซตp์rachatai เวบ็ไซตแ์นวหนา้ เวบ็ไซต์

กรุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซตส์ยามรัฐ เวบ็ไซตม์ติชน เวบ็ไซตแ์นวหนา้  23 ก.พ.63 มติชน สยามรัฐ ข่าวสด แนวหนา้ เวบ็ไซตแ์นว

หนา้ เวบ็ไซตส์ยามรัฐ เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 24 ก.พ.63 ข่าวสดบ่าย มติชนบ่าย 25 ก.พ.63) 

  ดร.อนันต์ จงแกว้วฒันา ผูอ้  านวยการกลุ่มวิจยันวตักรรมสุขภาพสัตวแ์ละการจดัการ ศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)  กล่าวว่า หากจีนเปิดเผยขอ้มูลว่าผูป่้วยติดเช้ือท่ีมีอาการรุนแรงและไม่รุนแรง

แตกต่างกนัอยา่งไร ทีมวิจยัสามารถน าขอ้มูลมาประกอบกบัขอ้มูลท่ีศึกษาอยู ่และอธิบายไดว้า่ยีนตวัไหนของไวรัสท่ีเกิด

การกลายพนัธ์ุและท าใหเ้กิดโรครุนแรง เพ่ือแจง้ใหก้รมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ฝ้าระวงั รวมถึงการพฒันาชุดตรวจ (กรุงเทพ

ธุรกิจ 26 ก.พ.63) 

นพ.สุขุม  กาญจนพิมาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  แถลงผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้ ง  2 แห่ง

(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ จุฬาฯ)พบผูป่้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิม 3 รายมาจากครอบครัวเดียวกนั 2 ราย 

เดินทางไปญ่ีปุ่น และรายท่ี 3 เป็นหลาน ซ่ึงเป็นผูส้ัมผสัใกลชิ้ดผูป่้วยรายท่ี 1 (เวบ็ไซตt์hestandard เวบ็ไซตแ์นวหน้า เวบ็ไซต์



สยามรัฐ เวบ็ไซตe์finacethai เวบ็ไซตi์nnnews เวบ็ไซตs์anook เวบ็ไซตt์haigov เวบ็ไซต ์chiangmainews เวบ็ไซต์isranews เวบ็ไซต์

สยามรัฐ 26 ก.พ.63 สยามรัฐ  ไทยรัฐ เวบ็ไซตe์financethai 27 ก.พ.63) 

ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศ สธ. ให้เช้ือไวรัสโคโรนา 2019   เป็นเช้ือโรคท่ีตอ้งควบคุมตามมาตรา 18 แห่ง

พ.ร.บ.เช้ือโรคและพิษจากสตัว ์พ.ศ.2558  (เวบ็ไซตi์sranews 29 ก.พ.63) 

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลดักระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์โรคติดเช้ือโควิด-19 วา่  ไทยมีผูป่้วยติดเช้ือ

ยนืยนัรายใหม่ 1 ราย เป็นชายไทยอาย ุ25 ปี อาชีพไกดน์ าเท่ียว มีประวติัเดินทางกลบัมา จากประเทศเกาหลีใต ้ ผลการตรวจ

ทางหอ้งปฏิบติัการ ทั้งจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละศูนยว์ทิยา ศาสตร์สุขภาพโรคอุบติัใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ออกมาเป็นบวก  (เวบ็ไซต์ผูจ้ดัการ เวบ็ไซต์ข่าวสด เวบ็ไซต์kapook เวบ็ไซต์ข่าวสดเวบ็ไซต์แนวหน้า เวบ็ไซต์nationtv 

เว็บไซต์thaiquote เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์chiangmainews เว็บไซต์businesstoday เว็บไซต์pptv 

เว็บไซต์thaigov thebangkokinsight  เว็บไซต์innnews เว็บไซต์matichonweely เว็บไซต์thestandard เว็บไซต์springnews 

เวบ็ไซตป์ระชาชาติ เวบ็ไซตม์ติชน 28 ก.พ.63 ข่าวสด แนวหนา้ มติชน เวบ็ไซตโ์พสตทู์เด เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 29 ก.พ.63) 

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลดักระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์โรคติดเช้ือโควิด-19 ว่า  ไดรั้บรายงานผล

ยืนยนัจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และโรงพยาบาลรามาธิบดี มีผูป่้วยติดเช้ือเพ่ิม 1 รายเป็นพนกังานขายสัมผสัใกลชิ้ด

ชาวต่างชาติ (เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ เวบ็ไซตข์่าวสดเวบ็ไซตi์nnnews เวบ็ไซตp์rachatai เวบ็ไซต์

สยามรัฐ เวบ็ไซตt์hestandard เวบ็ไซตช่์อง 3 เวบ็ไซตn์ewtv เวบ็ไซต ์thebangkokinsight 29 ก.พ.63) 

นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เปิดเผยรายช่ือมหาวทิยาลยั และหน่วยงานเอกชน ท่ี

ร่วมกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์สามารถตรวจยืนยนัเช้ือโควิด-19 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทยจ์ะดูแลเร่ืองมาตรฐาน 

(เวบ็ไซตm์cot เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ nationthailand.com 28 ก.พ.63) 

รายช่ือห้องปฏิบติัการเครือข่ายท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยรั์บรองการตรวจ COVID-19 (เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 27 

ก.พ.63 เวบ็ไซตช่์อง 3 เวบ็ไซตม์ติชน เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซตt์haipbs 28 ก.พ.63) 

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี ม.มหิดลออกค าแถลงผลตรวจเช้ือไวรัสโคโรนาในบุคลากรท่ีอยูใ่นข่ายตอ้ง

สงสยัจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และกรมวทิยาศาสตร์การแพทยย์นืยนัไม่พบเช้ือ (ผูจ้ดัการออนไลน์ 26 ก.พ.63) 

 (2) ภาพข่าว นพ.โอภาส การยก์วินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ร่วมงานเปิดเสวนาเร่ือง "มาตรการผกั

ผลไมป้ลอดภยัเพื่อคนไทยสุขภาพดี" จดัโดย สนง.คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  (สยามรัฐ แนวหนา้ 3 ก.พ.63 มติชน

บ่าย มติชน เดลินิวส์ เดลินิวส์บ่าย 4 ก.พ.63 กรุงเทพธุรกิจ 5 ก.พ.63) 

  (3) ศ.นพ.สิริฤกษ ์ทรงศิวไิล ผูอ้  านวยการส านกังานการวจิยัแห่งชาติ (วช.) กล่าววา่ วช.จดัการประชุม "รวมพลคน

วิจยั นักวิจยัไทยพร้อมสู้ภยั ไวรัสโคโรนา" เพ่ือช้ีแจงการรับขอ้เสนอทุนวิจยันโยบายและงานวิจยัพิเศษ และเร่งด่วนเพ่ือ

แกไ้ขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ โดยก าหนด 6 ประเด็นหลกั  เช่น สนบัสนุนการพฒันาวธีิการวนิิจฉยัและการผลิตชุดตรวจ 

ท่ีแม่นย  า รวดเร็ว โดยร่วมมือกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ (ไทยโพสต ์5 ก.พ.63) 

  (4) นกัเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร รับประทานบะหม่ีแห้ง น ้ าส้ม และชาเขียวท่ีโรงเรียนน ามาแจกระหวา่งเชียร์

กีฬา เกิดคล่ืนไสอ้าเจียนและทอ้งเสีย ตอ้งพาส่ง รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา้รวม 126 คน แพทยใ์ห้นอนพกัรอดูอาการ 58 



คน เจ้าหน้าท่ีเก็บตวัอย่างอาหารและเคร่ืองด่ืมส่งพิสูจน์หาสารปนเป้ือนท่ีศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย  ์ สมุทรสงคราม 

(เวบ็ไซตk์apok 7 ก.พ.63 ไทยรัฐ 8 ก.พ.63) 

 (5) บทความของ นพ.พิเชฐ บญัญติั รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เร่ืองภาวะภูมิคุม้กนัทางสงัคมบกพร่อง 

(SIDS, Social Immunodefficiency syndrome) กบัเหตุการณ์กราดยงิท่ี จ.นครราชสีมา (ไทยโพสต ์11 ก.พ.63) 

  (6)  น.พ.สมชาย แสงกิจพร รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ น าคณะเขา้สวสัดีปีใหม่ 2563 กองบรรณาธิการ

หนงัสือพิมพม์ติชน พร้อมรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์เฝ้าระวงัและป้องกนัการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (มติชน

บ่าย มติชน 14 ก.พ.63) 

 (7) ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคร่วมกบัหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ตรวจสารเคมีตกคา้งของตลาด

ไท ซ่ึงไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ สุ่มตรวจดอกไมส้ดช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ตรวจสอบ

ฟอร์มาลีนโดยใชชุ้ดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทยพ์บวา่ไม่พบการเจือปนของสารฟอร์มาลีน (เวบ็ไซตT์NN 13 

ก.พ.63 เวบ็ไซตข์่าวสด เวบ็ไวตt์haigov เวบ็ไซตn์ewtv เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 15 ก.พ.63) 

  (8) การลงนามความร่วมมือเพ่ือการพฒันาวคัซีนป้องกัน โควิด-19 และการวิจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศ 

ร่วมกบัผูแ้ทน 11 หน่วยงาน ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ บริษทั 

ไ บ โ อ เ นท - เ อ เ ชี ย  จ า กั ด  ส า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า รณ สุ ข  ก ร ม ก า ร แ พท ย์  ก ร ม ค วบ คุ ม โ ร ค 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา องคก์ารเภสชักรรม และสถาบนัวคัซีนแห่งชาติ (เวบ็ไซต์

โพสตทู์เดย ์เวบ็ไซตแ์นวหนา้  เวบ็ไซตส์ยามรัฐ เวบ็ไซตม์ติชน เวบ็ไซตn์ationweekend เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ เวบ็ไซตค์มชดัลึก 

เวบ็ไซตบ์า้นเมือง 16 ก.พ.63 มติชน ไทยโพสต ์เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์17 ก.พ.63 มติชนบ่าย ไทยโพสต ์แนวหนา้ 18 ก.พ.63 

สยามรัฐ 19 ก.พ.63 ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 20 ก.พ.63)  

  สธ. รวมถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ ร่วมลงนามกบั 11 หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนพฒันาวิจยัวคัซีนป้องกนั 

COVID-19 (เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซตม์ติชน ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์ เวบ็ไซตส์ยามรัฐ เวบ็ไซตม์ติชน 

เวบ็ไซตt์hainews.prd 28 ก.พ.63 เวบ็ไซตn์ationthailand เวบ็ไซตn์ewtv เวบ็ไซตแ์นวหนา้ เวบ็ไซตบ์า้นเมือง เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย2์9 ก.พ.63) 

 (9) บริษทักรุงเทพ พยาธิ – แลป ไดรั้บรางวลัความเป็นเลิศดา้นคุณภาพหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยต์ามมาตรฐาน 

ISO 15189 ระดบัสุดยอดรางวลัระดบัเพชรปี 2556 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เป็นแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศ

ไทย (กรุงเทพธุรกิจ 17 ก.พ.63) 

 (10) นพ.พลัลภ ยอดศิรจินดา นพ.สสจ.ชยันาทกล่าวถึงโครงการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพจดัท าข้ึน 

เพ่ือถ่ายทอดความรู้การทดสอบคุณภาพเคร่ืองวดัความดนัโลหิตดว้ยชุดทดสอบใหแ้ก่บุคลากร สสอ. / รพสต. (เวบ็ไซตก์รม

ประชาสมัพนัธ์ 20 ก.พ.63) 

 (11) ภาพข่าว เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผูอ้  านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ใหก้ารตอ้นรับ นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน รอง

อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เขา้หารือเร่ืองการจดักิจกรรม Big Cleaning Day (เวบ็ไซตภู์เก็ต เจอนอล 14 ก.พ.63) 



 (12) นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และองค์การเภสัชกรรม   จะลงนามความร่วมมือเพ่ือศึกษาความเป็นไปไดข้องสารสกดัฟ้า

ทะลายโจร รวมถึงสมุนไพรอ่ืน เพ่ือดูกลไก ประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยต่อเช้ือไวรัสโควิท- 19  (เว็บไซต์ 

news1005.mcot เว็บไซต์thainews.prd เว็บไซต์เดลินิวส์ ผูจ้ ัดการออนไลน์ เว็บไซต์bangkoknisitht เว็บไซต์tnnthailand 

เวบ็ไซตt์haipbs 21 กพ.63 เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์เวบ็ไซตค์มชดัลึก ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ คมชดัลึก แนวหนา้ มติชน 

เวบ็ไซตt์haiquote 22 ก.พ.63 มติชนบ่าย เดลินิวส์บ่าย ไทยรัฐบ่าย 23 ก.พ.63) 

 พิ ธี ล งน ามคว าม ร่ วม มือก าร วิ จั ย ย าส มุนไพร ฟ้ าทะล า ยโ จ รกับ ไ ว รั ส โคโ รน า  2019  ร ะห ว่ า ง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ศึกษาวิจยัทางคลินิกศึกษาฤทธ์ิตา้นไวรัสCOVID-19จากตวัอยา่งเลือดของอาสาสมคัร10คน) 

กรมการแพทยแ์ผนไทยฯ (ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าโครงการศึกษาวิจยั) และองค์การเภสัชกรรม (จัดหายา

สมุนไพรฟ้าทะลายโจร) (thebangkokinsight เวบ็ไซตม์ติชน เวบ็ไซตแ์นวหนา้ เวบ็ไซตค์มชดัลึก ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซต์

เดลินิวส์ เว็บไซต์ thainews.prd เว็บไซต์workpoint เว็บไซต์matichonweekly  เว็บไซต์sanook เว็บไซต์ไทยโพสต์  

เวบ็ไซตv์oicetv  เวบ็ไซตj์s100 เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซตP์PTV เวบ็ไซตn์ationtv เวบ็ไซตส์ยามรัฐ เวบ็ไซตค์มชดัลึก 

เว็บไซต์thaigov เว็บไซต์mcot เว็บไซต์โพสต์ทูเดย ์เว็บไซต์77kaoded เว็บไซต์naitontv เว็บไซต์mcot เว็บไซต์innnews 

เว็บไซต์tnnthailand เว็บไซต์โพสต์ทูเดย ์ เว็บไซต์pptv 25 ก.พ.63 เว็บไซต์โพสต์ทูเด ผูจ้ ัดการ กรุงเทพธุรกิจ  ไทยรัฐ  

เดลินิวส์ มติชน ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ เวบ็ไซตข์่าวสด เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ 26 ก.พ.63 ไทยรัฐบ่าย  เดลินิวส์

บ่าย มติชนบ่าย 27 ก.พ.63 ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 28 ก.พ.63) 

 ภาพข่าวความร่วมมือวจิยัฟ้าทะลายโจรระหวา่งกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กรมการแพทยแ์ผนไทยฯ และองคก์าร

เภสชักรรม (ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 28 พ.ค.63) 

 ขณะน้ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยส์ามารถเพาะเช้ือและเล้ียงเซลลไ์วรัสโคโรนา2019 ในหอ้งปฏิบติัการไดแ้ละน า

ผลเซร่ัมของอาสาสมคัรท่ีกินสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรมาสังเกตปฏิกิริยาท่ีมีกับเซลล์ไวรัสโคโรนาและวิเคราะห์ว่า

สามารถท าลายเช้ือไดใ้นระยะใด (เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 27 ก.พ.63) 

 (13) สถาบนัอาหาร สุ่มตวัไทยรัฐ อยา่งปลาร้าดิบจ านวน 5 ตวัอยา่ง น ามาวเิคราะห์เช้ือ สแตปฟิโลคอคคสั ออ

เรียส ปนเป้ือน ไม่พบการปนเป้ือนทุกตวัอยา่ง ตามเกณฑคุ์ณภาพจุลชีววทิยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหาร ฉบบัท่ี 3 

ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(ไทยรัฐบ่าย 28 ก.พ.63) 

 (14) แผนกพยาธิวทิยา โรงพยาบาลค่ายพิชยัดาบหกัไดรั้บการรับรองความสามารถหอ้งปฏิบติัการตามมาตรฐาน

รับสากล ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003 จากส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(สยามรัฐ

ออนไลน์ 24 ก.พ.63) 

 (15) หนา้กากอนามยั ดร.อาทร จนัทรวิมล ประธานมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย เปิดเผยวา่ มูลนิธิ

ไดศึ้กษาทดลองผลิตหนา้กากโคโรน่า และผา่นการรับรองจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์แจกจ่ายลูกเสือและพระสงฆ์แลว้ 

(เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 21 ก.พ.63 เวบ็ไซต ์chiangmainews 27 ก.พ.63)  

 วธีิท าหนา้กากผา้จากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ขอ้มูลจากเฟชบุ๊กฝ่ายประชาสมัพนัธ์ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

(เวบ็ไซตk์apok 27 ก.พ.63) 



 กระทรวงสาธารณสุขเตรียมแจกหน้ากากอนามยัโดยรับได้ท่ีกรมต่างๆ รวมทั้ งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

(เวบ็ไซตค์มชดัลึก เวบ็ไซตn์ationtv  29 ก.พ.63) 

 (16) ขอ้มูลจากกองวิเคราะห์อาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ อาหารภาคใดมีปริมาณแคลเซียมเพียงพอต่อ

ร่างกายบา้ง (เวบ็ไซตi์qnewscenter 26 ก.พ.63) 

 (17) ภาพข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ร่วมประชุมท่ีกรมวิทยาศาสตร์บริการเตรียมงานวนัรับรองระบบงาน

โลก (เวบ็ไซตi์qnewscenter 26 ก.พ.63) 

 (18) กรมปศุสตัวช์วนประชาชน น าสุนขั-แมว ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ฟรี ส าหรับวคัซีนท่ีจะน าไปใชน้ั้น 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทยจ์ะตรวจคุณภาพ ส่วนการสร้าง ความมัน่คงดา้นวคัซีน ไดร่้วมกบัสถาบนัวคัซินแห่งชาติ, อย., 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ,์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิจยัและพฒันาวคัซีนป้องกนัโรคข้ึนใน

ประเทศ (เวบ็ไซตm์cot 28 ก.พ.63) 

 (19) บทความของ นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่ืองไวรัสอยู่ได้นานแค่ไหน 

(เวบ็ไซตt์nnthailand 28 ก.พ.63) 

 (20) ศ.(พิเศษ)นพ.ส าเริง แหยงกระโทก กล่าวถึงการด าเนินโครงการกญัชาทางการแพทยร่์วมกนัระหวา่ง มทร. 

พระนคร  กรมการแพทยแ์ผนไทยฯ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ท่ีจะลงนามความร่วมมือระหวา่งกนัเร็วๆ น้ี (เวบ็ไซตม์ติชน 

29 ก.พ.63) 
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