
 
 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2561 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                 7 เร่ือง 

 1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                      5 เร่ือง 

1.3 สมัภาษณ์/ขอ้มูล                                                 11 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน ก.ค.61 เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 72 คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                   49 คร้ัง  

                         (โทรทศัน์ 13 คร้ัง วทิย ุ2 คร้ัง ส่ิงพิมพ ์29 คร้ัง เวบ็ไซต ์5 คร้ัง) 

  1.2.2 ข่าวพาดพิง 9  เร่ือง        23  คร้ัง  

            (ส่ือส่ิงพิมพ ์14 คร้ัง เวบ็ไซต ์9 คร้ัง)              

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน                       6,952,450.00  บาท 

-  ส่ือโทรทศัน ์                          2,532,000.00    บาท 

-  ส่ือวทิย ุ                               30,000.00    บาท 

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                    4,390,450.00    บาท           

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ านวน 70 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)   

  - ทางอีเมล                                29   ราย 

  - ทางโทรศพัท ์                                 4   ราย 

  - ทางแฟนเพช เฟชบุค๊                       37 ราย  

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง 

ตารางท่ี 1 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์ามลกัษณะของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 49 49 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 23 4 19 0 
รวม 72 53 19 0 
 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้งหมด 72 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการส่งเผยแพร่  และจากการสมัภาษณ์จ านวน 49 ช้ินข่าว   

และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนใหข้่าวพาดพิงถึงกรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 23  ช้ินข่าว  โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์

ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นเชิงบวก 53 ช้ินข่าว  ข่าวกลาง 19 ช้ินข่าว   
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ตารางท่ี  2  จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จ าแนกตามประเภทของเน้ือหาข่าว 

เน้ือหา จ านวนข่าว 
ดา้นวชิาการ ดา้นบริการ ดา้นบริหาร 
จ านวน จ านวน จ านวน 

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 49 0 49 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 23 0 19 4 
รวม 72 0 68 4 
 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าว พบว่าเป็นข่าว ดา้นบริการจ านวน 68  ช้ินข่าว และดา้น

บริหารจ านวน 4 ช้ินข่าว (บางช้ินข่าวจ าแนกเน้ือหาข่าวไดม้ากกวา่ 1 ประเภท) 

 

ตารางท่ี 3 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จ าแนกตามบทบาทข่าวท่ีส่ือน าเสนอ 

เน้ือหา จ านวนข่าว 
ใหข้่าวสาร ใหค้วามรู้ ชกัจูงใจ 
จ านวน จ านวน จ านวน 

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 49 49 24 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 23 23 0 0 

รวม 72 72 24 0 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบว่า มีลกัษณะเป็นการให้ข่าวสารจ านวน 72 ช้ินข่าว ใน

จ านวนน้ีมีลกัษณะของการใหค้วามรู้ร่วมดว้ย 24 ช้ินข่าว (บางช้ินข่าวจ าแนกเน้ือหาข่าวไดม้ากกวา่ 1 ประเภท) 

  

ตารางท่ี 4 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จ าแนกตามหน่วยงานในกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

เน้ือหา 
จ านวน 
ข่าว 

สสว สมป สยวส สคอ สวส สวพ สชว สรส สววพ สชพ ผน สล กพร 
ตรวจ 
สอบ 

ศวก ผบ 

ข่าว
เผยแพร่ 

49 1 10 2 8 10 10 5 14 0 0 0 0 0 0 10 0 

ข่าว
พาดพิง 

23 0 0 4 6 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 5 7 

รวม 72 1 10 6 14 13 12 10 14 0 0 0 0 0 0 15 7 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบวา่ หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้งเรียงตามล าดบั ดงัน้ี ศูนยว์ิทยาศาสตร์

การแพทย ์15 ช้ินข่าว ส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร ส านักรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ 14 ช้ินข่าวเท่ากนั สถาบัน

วทิยาศาสตร์สาธารณสุข 13 ช้ินข่าว สถาบนัวจิยัสมุนไพร 12 ช้ินข่าว ส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ สถาบนัชีววตัถุ 10 ช้ิน

ข่าวเท่ากนั ข่าวเก่ียวกบัผูบ้ริหาร 7 ช้ิน ส านกัยาและวตัถุเสพติด 6 ช้ินข่าว และส านักเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 1 ช้ิน

ข่าว (บางช้ินข่าวจ าแนกเน้ือหาข่าวไดม้ากกวา่ 1 หน่วยงาน) 
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ตารางท่ี 5 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ าแนกตามจ านวนคร้ัง/ช้ินข่าวท่ีลงในส่ือส่ิงพิมพ ์

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
สยามรัฐ 3 2 5 
แนวหนา้ 1 2 3 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 1 2 3 
มติชน/มติชนบ่าย  8 5 13 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 1 1 2 
ไทยโพสต ์ 4 1 5 
ข่าวสด 7 0 7 
พิมพไ์ทย 1 0 1 
คมชดัลึก 1 0 1 
ผูจ้ดัการรายวนั 1 0 1 
ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 1 0 1 
บางกอกโพสต ์ 0 1 1 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 5 9 14 
รวม 34 23 57 
 หนงัสือพิมพท่ี์น าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ มติชน 13 คร้ัง รองลงมา ไดแ้ก่  ข่าว

สด 7 คร้ัง ไทยโพสต ์สยามรัฐ 5 คร้ังเท่ากนั ไทยรัฐ แนวหน้า 3 คร้ังเท่ากนั เดลินิวส์ 2 คร้ัง พิมพไ์ทย คมชดัลึก ผูจ้ดัการ

รายวนั ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ บางกอกโพสต ์1 คร้ังเท่ากนั และส่ือออนไลน์ 14 คร้ัง 

2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดอืนกรกฎาคม 2561  จ านวน 7 เร่ือง 

(1) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยผ์า่นเกณฑม์าตรฐานใหม่ขององคก์ารอนามยัโลก ในการรับรองรุ่นการผลิตวคัซีน

ก่อนจ าหน่ายและการตรวจวเิคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ (สชว) (ผูจ้ดัการออนไลน์ 5 ก.ค.61 ไทยรัฐบ่าย 7 ก.ค.61 ข่าวสด

บ่าย ข่าวสด 28 ก.ค.61) 

  (2) กรมวทิยฯ์ เตือนผูป้ฏิบติังานดา้นรังสีระวงัอนัตรายจากรังสี ตอ้งปฏิบติัตามหลกัป้องกนั (สรส) (เวบ็ไซต์

เดลินิวส์ เวบ็ไซตไ์ทยเฮลท ์10 ก.ค.61 ไทยโพสต ์16 ก.ค.61) 

  (3) กรมวทิยฯ์ ลงนามความร่วมมือกบัมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยพุราช (ศวก.ท่ี 8/สมป/สรส) (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 13 

ก.ค.61 สยามรัฐ ช่อง 28/17 ก.ค.61 ไทยโพสต ์19 ก.ค.61 ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 21 ก.ค.61 ช่อง 5/22 ก.ค.61 มติชนบ่าย 

เดลินิวส์บ่าย  มติชน 23 ก.ค.61) 

 (4) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จดักิจกรรมจิตอาสาตรวจเคร่ืองวดัความดนัเพื่อลดปัญหาความดนัโลหิตสูง (สรส) 

 (5) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ฒันาเคร่ืองส าอางจากมะหาดมีฤทธ์ิบ ารุงผิวหนา้และขาวข้ึน (สวพ) (สยามรัฐ 20 

ก.ค.61 ไทยโพสต ์26 ก.ค.61 มติชนบ่าย มติชน คมชดัลึก 27 ก.ค.61 แนวหนา้  เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 31 ก.ค.61) 
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(6) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จดัท าแอพพลิเคชนั “IBP e-lot release” เพื่อการเขา้ถึงขอ้มูลวคัซีนท่ีไดม้าตรฐาน

ส าหรับคนไทย (สชว) (ข่าวสด 21 ก.ค.61) 

  (7) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ดัท าต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 2561 เฉลิมพระเกียรติในหลวง (สยวส) 

(สยามรัฐ 30 ก.ค.61) 

2.2 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
  (1) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์เร่ืองมะขามป้อม (ช่อง 5/1 ก.ค.61) 

 (2) น.พ.สมชาย แสงกิจพร ผอ.สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข ใหส้มัภาษณ์เร่ืองแนวทางการป้องกนัไวรัส

เดงก่ี และไขเ้ลือดออก (รามาแชนแนล 2 ก.ค.61) 

 (3) นางกลุธิดา ศิริวฒัน์ ผอ.ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย ใหส้มัภาษณ์เร่ืองสารหา้มใชใ้นเคร่ืองส าอาง 

(วทิย ุจส.100/4 ก.ค.61 

 (4) น.พ.สมชาย แสงกิจพร ผอ.สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข ใหส้มัภาษณ์เร่ืองการตรวจเลือดหมูป่าอาคาเด

มี (ช่อง 9 / 11 ก.ค.61) 

 (5) นางสาวจารุวรรณ ล้ิมสจัจะสกลุ รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองผลการตรวจสารเคมี

ปนเป้ือนในล้ินจ่ี (ช่อง 3 ช่วยคิดช่วยท า 19 ก.ค.61) 

 (6) นางสาวจารุวรรณ ล้ิมสจัจะสกลุ รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองอาหารผสมถ่านชาร์

โคล (ช่องไทยพีบีเอส 20 ก.ค.61) 

 (7) นางสาวจารุวรรณ ล้ิมสจัจะสกลุ รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองประเทศไทยปลอด

ไขมนัทรานส์  (ช่อง NBT 23 ก.ค.61 

  (8) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์เร่ืองสมุนไพรไทยปลอดภยัดว้ย

วทิยาศาสตร์การแพทย ์(รายการคนสูโ้รค ช่องไทยพีบีเอส 30 ก.ค.61) 

  (9) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์เร่ืองการพฒันาสมุนไพรมะหาด (ช่อง 

5/30 ก.ค.61) 

  (10) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์เร่ืองอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาล 

(ช่อง 5 ช่อง NBT 30 ก.ค.61) 

 (11) นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองเตือนผูป้ฏิบติังานดา้นรังสี ให้

ปฏิบติัตามหลกัป้องกนัรังสี (วทิยเุอฟเอม็ 92.5/31 ก.ค.61) 

2.3 ข่าวเผยแพร่อืน่ๆ 

 (1) อินโฟกราฟฟิค “กินเห็นอยา่งปลอดภยั” (มติชนบ่าย มติชน 12 ก.ค.61 มติชนบ่าย มติชน 16 ก.ค.61 ข่าวสด

บ่าย ข่าวสด 17 ก.ค.61) 

 (2) อินโฟกราฟฟิค “อยา่เช่ือการทดสอบเห็ดดว้ยวธีิต่างๆ เพราะไม่เป็นความจริง” (ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 19 ก.ค.61) 
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 (3) สธ.สานพลงัประชารัฐพฒันาคุณภาพอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล /Food Safety / Event (สคอ) 21 มิ.ย. (ช่อง 

5/28 ก.ค.61) 

2.4 ภาพข่าว 
(1) รมว.สธ. พร้อมดว้ย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยร่์วมมอบโล่เกียรติคุณเครือข่าย

และโรงพยาบาลท่ีด าเนินงานดา้นอาหาร (ผูจ้ดัการ 2 ก.ค.61 ไทยโพสต ์5 ก.ค.61) 

(2) พิธีลงนามความร่วมมือระหวา่งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์(17 

ก.ค.61) 

2.5 ข่าวพาดพงิ 

(1) งาน Healthcare 2018  ท่ีมติชนจดัข้ึน ชูธีม "สายตาดีมีสุข" นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน และยงัไดรั้บเกียรติจากหลายท่าน อาทิ นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดี

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์บุญญาติ เจริญสวรรค ์เลขานุการกรม กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์มาร่วมงาน (มติชนบ่าย มติ

ชน 1 ก.ค.61) 

(2) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา แจง้วา่ ไดเ้ก็บตวัอยา่งอาหารจากบริษทับราเทอร์เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 

ส่งตรวจวเิคราะห์คุณภาพทางวชิาการ ณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ตราสเตย ์ไฟเบอร์ เอ ตรวจพบ

ยาแผนปัจจุบนั Fenflura mine เขา้ข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธ์ิ (สยามรัฐ 2 ก.ค.61) 

      อย.ถอนทะเบียนอาหารเสริม MIZME หลงัผลตรวจจากศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์ท่ี 2 พบไซบูทรามีน และ

ฟลูออกซิทีน (ผูจ้ดัการออนไลน์ 10 ก.ค.61) 

 (3) ภาพข่าว นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ร่วมงานแถลงข่าว สธ.เตรียมแสดงผลงาน 

100 ปีสาธารณสุขไทย (ผูจ้ดัการออยไลน์ 2 ก.ค.61) 

      บูธกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นงานประชุมวชิาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทยโชว์

ผลงานวจิยัและผลิตภณัฑจ์ากมะหาด (เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ 18 ก.ค.61 เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 19 ก.ค.61) 

 (4) สถาบนัอาหาร ไดสุ่้มเก็บตวัอยา่งกุง้แช่น ้ าปลา จ านวน 5 ตวัอยา่ง จากร้านคา้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

เพ่ือน ามาวเิคราะห์ เช้ือวบิริโอพาราฮิโมไลติคสั ปนเป้ือน พบเช้ือวบิริโอ พาราฮิโมไลติคสั ในกุง้แช่น ้ าปลา 2 ตวัอยา่ง ซ่ึง

ตามประกาศกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เร่ืองเกณฑคุ์ณภาพทางจุลชีววทิยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหาร ฉบบัท่ี 3 

(พ.ศ.2560) ก าหนดไวว้า่ตอ้งไม่พบเช้ือวบิริโอ พาราฮิโมไลติคสั ปนเป้ือนในอาหารทะเลท่ีบริโภคดิบ (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 6 ก.ค.61) 

 (5) นายสตัวแพทย ์สรวศิ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสตัวเ์ป็นประธานการประชุมร่วมกบัผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ 

รวมถึงกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เพ่ือหารือเร่ืองการตั้งโรงงานผลิตวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ใชเ้อง ซ่ึงทุกหน่วยงาน

จะร่วมกนัศึกษาความเป็นไปได ้และเสนอใหมี้การจดัตั้งหน่วยงานกลางจดัหาและแจกจ่ายวคัซีน ส่วนสาระส าคญัอ่ืน  
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การตรวจรับวคัซีนของกรมปศุสตัวต์อ้งส่งตรวจคุณภาพท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 9 ก.ค.61บางกอก

โพสต ์10 ก.ค.61 เวบ็ไซตค์มชดัลึก เวบ็ไซตม์ติชน 11 ก.ค.61) 

 (6) ภก.วสนัต ์มีคุณ จาก โรงพยาบาลวาริชภูมิ จ.สกลนคร กล่าวในงานแถลงข่าว "ไซบูทรามีน: อนัตราย สถานะ

ทางกฎหมาย และการลกัลอบน าเขา้" จดัโดยศูนยว์ชิาการเฝ้าระวงัและพฒันาระบบยา (กพย.) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วา่  

ขอ้มูลการเฝ้าระวงัจากศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยเ์ผยแพร่ 9 พ.ค. 2560 ระบุปี 2556-2559 มีสินคา้ สุ่มตรวจในตลาด 1,193 

ตวัอยา่ง มีถึง 210 ตวัอยา่งพบไซบูทรามีน คิดเป็น 18 เปอร์เซ็นตข์องทอ้งตลาด และยงัเป็นสินคา้ท่ีขายดี ดา้น สถาพร 

อารักษว์ทนะจากมูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค ขอใหผู้ใ้หบ้ริการร้านคา้ออนไลน์มีหนา้ท่ีตอ้งตรวจสอบดว้ยวา่ผลิตภณัฑ ์ท่ีอนุญาตให้

โฆษณานั้นถูกประกาศเป็นผลิตภณัฑอ์นัตรายโดย ส านกังานคณะกรรมการอาหาร และยา หรือกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

หรือไม่ (แนวหนา้ เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 10 ก.ค.61 สยามรัฐ 24 ก.ค.61) 

 (7) รายช่ือ 4 อนัดบัตวัเตง็วา่ท่ีปลดั คนใหม่ ไดแ้ก่ นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์นพ.

สมศกัด์ิ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย ์นพ.สุวรรณชยั วฒันายิง่เจริญชยั อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์

รจิต อธิบดีกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก (มติชน 12 ก.ค.61 มติชนบ่าย 13 ก.ค.61) 

  (8) นายสตัวแพทย ์สรวศิ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสตัวก์ล่าววา่ ไดเ้ก็บตวัอยา่งจากน ้ าลาย ปมรากผม ปัสสาวะอยา่ง 1 

ตวัอยา่งของผูป่้วยรายท่ีสองเป็นหญิง อาย ุ55 ปี ใน จ.ระยอง  ส่งตรวจท่ีศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 6 ชลบุรี และ วนัท่ี 21 

กรกฎาคม ผูป่้วยเสียชีวติ (แนวหนา้ 24 ก.ค.61 เดลินิวส์ มติชน 31 ก.ค.61) 

  (9) ภาพข่าวผูแ้ทนจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ "ก าหนด

แนวทางการสร้างความมัน่คงดา้นวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ส าหรับสตัว ์เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีทปลอดโรคพิษสุนขับา้ของ

ประเทศไทย" (ไทยโพสต ์28 ก.ค.61) 
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