
 
 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดอืนเมษายน 2561 

 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                       6 เร่ือง 

 1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                      5 เร่ือง 

1.3 สมัภาษณ์/ขอ้มูล                                                 6 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน เม.ย.61 เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 129   คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                  74 คร้ัง  

                         (โทรทศัน์ 3 คร้ัง วทิย ุ2 คร้ัง ส่ิงพิมพ ์42 คร้ัง เวบ็ไซต ์27 คร้ัง) 

  1.2.2 ข่าวพาดพิง 16  เร่ือง      55  คร้ัง  

            (โทรทศัน์ 1 คร้ัง ส่ือส่ิงพิมพ ์46 คร้ัง เวบ็ไซต ์8 คร้ัง)              

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน                       4,736,029.13  บาท 

-  ส่ือโทรทศัน ์                            176,000.00    บาท 

-  ส่ือวทิย ุ                                3,000.00    บาท  

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                   4,557,029.13    บาท           

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ านวน 42 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)  

  - ทางอีเมล                                21   ราย 

  - ทางแฟนเพช เฟชบุค๊                       21 ราย  

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง  

ตารางท่ี 1 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์ามลกัษณะของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 74 74 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 55 4 51 0 
รวม 129 78 51 1 
 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ในเดือนเมษายน 2561 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้งหมด 129 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการส่งเผยแพร่  และจากการสมัภาษณ์จ านวน 74 ช้ินข่าว   

และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนใหข้่าวพาดพิงถึงกรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 55  ช้ินข่าว  โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์

ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นเชิงบวก 78 ช้ินข่าว ข่าวกลาง 51 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 74 0 71 3 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 55 0 44 11 
รวม 129 0 115 14 
 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าว พบวา่เป็นข่าว ดา้นบริการจ านวน 115  ช้ินข่าว และข่าว

ดา้นบริหารจ านวน 14 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 74 72 2 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 55 55 0 0 

รวม 129 127 2 0 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบวา่ ข่าวสารทั้งหมดจ านวน 129 ช้ินข่าว มีลกัษณะเป็นการ

ใหข้่าวสาร และในจ านวนน้ีมีลกัษณะของการใหค้วามรู้ร่วมดว้ย 2 ช้ินข่าว 

  

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 

ข่าวเผยแพร่ 74 14 0 5 34 15 5 0 2 10 0 10 0 0 0 7 9 
ข่าวพาดพิง 55 18 0 3 0 13 3 7 0 0 0 0 0 0 0 11 4 

รวม 129 32 0 8 34 28 8 7 2 10 0 10 0 0 0 18 13 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบวา่ หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด คือ ส านักคุณภาพและความ

ปลอดภยัอาหาร 34 ช้ินข่าว รองลงมา ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 32 ช้ินข่าว สถาบนัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 28 

ช้ินข่าว ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์18 ช้ินข่าว ข่าวเก่ียวกบัผูบ้ริหาร 13 ช้ินข่าว ส านกัวิชาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์กอง

แผนงานและวิชาการ 10 ช้ินข่าวเท่ากนั สถาบนัวิจยัสมุนไพร ส านักยาและวตัถุเสพติด 8 ช้ินข่าวเท่ากนั สถาบนัชีววตัถุ 7 

ช้ินข่าว ส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์2 ช้ินข่าว 
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ตารางท่ี 5 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ าแนกตามจ านวนคร้ัง/ช้ินข่าวท่ีลงในส่ือส่ิงพิมพ ์

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
สยามรัฐ 5 1 6 
แนวหนา้ 2 2 4 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 5 8 13 
มติชน/มติชนบ่าย  11 12 23 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 2 8 10 
ไทยโพสต ์ 5 2 7 
ข่าวสด 4 6 10 
สยามกีฬา 0 1 1 
พิมพไ์ทย 1 0 1 
โพสตทู์เดย ์ 0 2 2 
กรุงเทพธุรกิจ 1 1 2 
คมชดัลึก 3 2 5 
ผูจ้ดัการรายวนั 1 0 1 
ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 1 1 2 
สยามรัฐรายสปัดาห์ 1 0 1 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 27 8 35 
รวม 69 54 123 
 หนงัสือพิมพท่ี์น าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ มติชน 23 คร้ัง รองลงมา คือ ไทยรัฐ 

13 คร้ัง เดลินิวส์ ข่าวสด  10 คร้ังเท่ากนั ไทยโพสต์ 7 คร้ัง สยามรัฐ 6 คร้ัง คมชดัลึก 5 คร้ัง แนวหน้า 4 คร้ัง โพสต์ทูเดย ์

กรุงเทพธุรกิจ ผูจ้ดัการสุดสัปดาห์ 2 คร้ังเท่ากนั ผูจ้ดัการรายวนั สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ สยามกีฬา พิมพไ์ทย 1 คร้ังเท่ากนั 

และส่ือออนไลน์ 35 คร้ัง 

   

2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดอืนเมษายน 2561  จ านวน  6  เร่ือง 

  (1) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยย์กระดบัมาตรฐานสมุนไพรไทย เพ่ิมมูลค่าการส่งออก (สวพ. สยวส. สสว. ศวก.) 

(สยามรัฐออนไลน์ 3 เม.ย.61 ไทยรัฐบ่าย สยามรัฐ 5 เม.ย.61 ข่าวสด ข่าวสดบ่าย 28 เม.ย.61) 

 (2) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยร่์วมลดอุบติัเหตุช่วงสงกรานต ์(ศวก.ท่ี 3) (เวบ็ไซต ์สวพ.FM91 เวบ็ไซต ์Voice TV 

5 เม.ย.61) 
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 (3) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์รวจวตัถุกนัเสียโรตีสายไหมอยธุยาพบปลอดภยั (สคอ) (เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 10 เม.ย.

61 เวบ็ไซตจิ์ตอาสาพลงัแผน่ดิน ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตส์ปริงนิวส์ เวบ็ไซตติ์ดข่าว เวบ็ไซต ์Kachon เวบ็ไซตเ์นชัน่ทีว ี

เวบ็ไซตนิ์วทีว ีเวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์เวบ็ไซตม์ติชน 11 เม.ย.61 ไทยรัฐบ่าย 13 เม.ย.61 มติชนบ่าย  มติชน 27 

เม.ย.61) 

 (4) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์สนบัสนุนเกษตรกรตั้งหอ้งแลป็ตรวจสารพิษ สร้างความมัน่ใจผูบ้ริโภค (สคอ) 

(สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย  เวบ็ไซตส์ านกัข่าวไทย 17 เม.ย.61) 

 (5) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ตือนภยัแมลงมีพิษในประเทศไทยถึงตายได ้(สวส) (วทิยสุ านกัข่าวไทย 

เวบ็ไซตT์hailandplus  เวบ็ไซตจิ์ตอาสาฯ เวบ็ไซตส์ านกัข่าวไทย 18 เม.ย.61 มติชน เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตt์haipr.net 19 

เม.ย.61 ไทยรัฐบ่าย สยามรัฐ 20 เม.ย.61 ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 21 เม.ย.61 คมชดัลึก 23 เม.ย.61) 

 (6) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์รวจพบอาหารเสริมปนปลอมยาลดน ้ าหนกั (ศวก.ท่ี 3) (เวบ็ไซตm์edhubnews  

เวบ็ไซตจิ์ตอาสาฯ เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ 23 เม.ย.61 เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ สยามรัฐ 24 เม.ย.61 มติชนบ่าย ไทยโพสต ์ มติชน 26 

เม.ย.61) 

2.2 ข่าวเผยแพร่อืน่ๆ  

 (1) รมว.สธ.เปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ร้อมมอบรางวลันกัวิทยาศาสตร์การแพทยดี์เด่น (คมชดั

ลึก 2 เม.ย.61 ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 7 เม.ย.61 สยามรัฐสปัดาห์วจิารณ์ 20 เม.ย.61) 

 (2) มูลนิธิกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เชิดชู “เภสชักรหญิงอมรา วงศพ์ทุธพิทกัษ”์ รับรางวลันกัวทิยาศาสตร์

การแพทยเ์กียรติยศ ประจ าปี 2561 (แนวหนา้ 4 เม.ย.61) 

(3) Fact Sheet 20 ผลงานเด่นไดรั้บรางวลังานประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์คร้ังท่ี 26 (พิธีปิดการประชุม

วชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์30 มี.ค.61) (สยามรัฐ 5 เม.ย.61 สยามรัฐ 11 เม.ย.61) 

2.3 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
 (1) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ือง ผลการสุ่มตรวจปลาร้า (มติชน 19 

เม.ย.61 มติชนบ่าย 20 เม.ย.61 ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 21 เม.ย.61 มติชน 23 เม.ย.61 มติชนบ่าย 24 เม.ย.61) 

  (2) นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองแมลงมีพิษ (ช่อง 3 วนัท่ี 19 

เม.ย.61 ช่อง The Nation 20 เม.ย.61) 

  (3) น.ส.จารุวรรณ ล้ิมสจัจะสกลุ รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองการตรวจปลาร้า (New 

TV 20 เม.ย.61)  

 (4) ดร.อุษาวดี ถาวระ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกีฏวทิยา กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองดว้ยน ้ ามนั (เวบ็ไซต์

เดลินิวส์ 3 เม.ย.61) 

 (5) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ือง สารอนัตรายในผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

(คมชดัลึก กรุงเทพธุรกิจ 26 เม.ย.61) 
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 (6) น.ส.จารุวรรณ ล้ิมสจัจะสกลุ รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ือง การตรวจตวัอยา่ง

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพเมจิก และผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ( ผูจ้ดัการออนไลน์ 26 เม.ย.61 มติชน ผูจ้ดัการ เดลินิวส์ 27 เม.ย.61 

เดลินิวส์บ่าย มติชนบ่าย 28 เม.ย.) 

2.4 ภาพข่าว 
   (1) รมว.สธ.เปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ร้อมมอบรางวลันักวิทยาศาสตร์การแพทยดี์เด่น (แนว

หนา้ 3 เม.ย.61 ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 7 เม.ย.61 พิมพไ์ทย 18 เม.ย.61 ไทยโพสต ์21 เม.ย.61 ไทยโพสต ์27 เม.ย.61 ไทยโพสต ์

30 เม.ย.61) 

 (2) งานแถลงข่าวความก้าวหน้าโครงการพฒันาผลิตภณัฑ์แอลกอฮอล์เพ่ือการสาธารณสุขของประเทศ (ไทย

โพสต ์4 เม.ย.61) 

2.5 ข่าวพาดพงิ 

(1) ข่าวโรคพษิสุนขับ้า นพ.ธีระวฒัน์ เหมะจุฑา รพ.จุฬาลงกรณ์  กล่าววา่ หลายหน่วยงานเร่ืองสุขภาพหน่ึงเดียว 

แต่ไม่ไดต้อบสนองสุขภาพหน่ึงเดียวอยา่งแทจ้ริง จึงควรมีหน่วยงานระดบัชาติมาดูเร่ืองน้ี ซ่ึงขณะน้ีคณะกรรมการปฏิรูป

ดา้นสาธารณสุข ท่ีมี นพ.เสรี ตูจิ้นดา เป็นประธานไดมี้การพิจารณา และเดินหนา้ประเด็นสาธารณสุขระดบัชาติ มีเร่ืองการ

ควบคุมโรคจากสตัวสู่์คน การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ทั้งเร่ืองวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ในสตัวแ์ละในคนก็

จะท างานผา่นคณะกรรมการ จะท าใหก้ารท างานระดบัชาติในการป้องกนัควบคุมโรคดีข้ึน เพราะจะมีการปรับโครงสร้าง

ดว้ย โดยใหก้รมควบคุมโรค กรมอนามยั กรมวทิยาศาสตร์การแพทยม์าร่วมกนัท างานตรงน้ี (มติชนบ่าย 1 เม.ย.61) 

คอลมัน์ นพ.วชิยั เทียนถาวร: โรคพิษสุนขับา้ (Rabies) ใหข้อ้มูลสถานท่ีตรวจโรคพิษสุนขับา้ เช่น 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยช์ลบุรี ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยเ์ชียงใหม่ ศูนยว์ทิยาศาสตร์

การแพทยส์งขลา ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยข์อนแก่น (มติชนบ่าย มติชน 1 เม.ย.61) 

การจดัซ้ือจดัหาวคัซีนเป็นหนา้ท่ีของกรมปศุสตัว ์แต่จากการลงพ้ืนท่ีสุ่มตรวจสอบ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

และส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจพบวคัซีนมีความเขม้ขน้ต ่ากวา่มาตรฐาน จนตอ้งสัง่เก็บคืนจากกรมปศุสตัว์

กวา่ 1,000,000 โด๊ส แต่เป็นการเรียกกลบัคืนเฉพาะขวด เพราะตวัวคัซีนไดถู้กน าไปใชก้บัสตัวแ์ลว้ เม่ือน าวคัซีนไม่ได้

มาตรฐาน จึงไม่สามารถหยดุการระบาดของโรคพิษสุนขับา้ไดจ้นลามไปทัว่ประเทศ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบ (เดลินิวส์

บ่าย เดลินิวส์ 4 เม.ย.61) 

เพจเฟชบุ๊กwatchdog Thailand เผยแพร่ภาพสุนขัในวดั อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ทยอยตาย หลงัปศุสตัวฉี์ด

วคัซีนพิษสุนขับา้ จึงเตรียมส่งวคัซีนไปตรวจท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตก์ระปุก 2 เม.ย.61) 

นพ.สุวรรณชยั วฒันายิง่เจริญชยั อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงเร่ืองวคัซีนจะมีส านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา ท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบ อนุมติัการข้ึนทะเบียนผลิต และน าเขา้มาจ าหน่ายในประเทศ และร่วมกบั

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ในการสุ่มตรวจคุณภาพวคัซีนอยา่งต่อเน่ือง (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์16 เม.ย.61 มติชน เดลินิวส์ 17 

เม.ย.61 มติชนบ่าย 18 เม.ย.61) 
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 นพ.สมชาย โชติปิยวชัชเ์วลา นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองคาย กล่าววา่ โรงพยาบาลหนองคายเก็บตวัอยา่ง

รากผมและน ้ าไขสนัหลงัของผูต้ายส่งตรวจท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยพ์บวา่ติดเช้ือโรคพิษสุนขับา้ นบัวา่เสียชีวติรายท่ี 8 

ของประเทศไทย จากการสอบประวติัทราบวา่ผูต้ายไม่ไดฉี้ดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ พร้อมกนัน้ียงัแนะน าใหญ้าติ

ใกลชิ้ดและเพ่ือนสนิทมาฉีดวคัซีนป้องกนัดว้ย (เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 24 เม.ย.61 เดลินิวส์บ่าย ไทยรัฐบ่าย มติชนบ่าย เวบ็ไซต์

กระปุก 26 เม.ย.61) 

  (2) คณะอนุกรรมการคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 ไดมี้มติเห็นชอบผลการคดัเลือก

ขา้ราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 2560 จ านวนทั้งส้ิน 616 คน โดยมีนางอรพิณ ทนนัขติั นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์

ช านาญการพิเศษส านกัยาและวตัถุเสพติด นางสุดชฎา ศรประสิทธ์ิ นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ ศูนย์

วทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ ๑๒ สงขลา (โพสตทู์เดย ์2 เม.ย.61 ไทยรัฐ ไทยรัฐบ่าย 27 เม.ย.61) 

(3) นพ.เกียรติภูมิ วงศร์จิต อธิบดีกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กล่าวถึง "ดินสอพอง" วา่ ขอ้มูล

จากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และกองพฒันายาแผนไทยและสมนุไพร กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

ไดด้ าเนินการส่งเสริมผูป้ระกอบการ OTOP ในการพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑจ์ากดินสอพองมาตลอด (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 5 

เม.ย.61 มติชน มติชนบ่าย 6 เม.ย.61 สยามรัฐ 10 เม.ย.61) 

(4) สภ.ถลาง จ.ภูเก็ต รับเหตุแจง้เหตุคนจมน ้ าในบ่อน ้ าใกลศู้นยว์ทิยาศาสตร์การแพทยภู์เก็ต หมู่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.

ถลาง จึงไปตรวจสอบพบวา่เจา้หนา้ท่ีกูภ้ยัก าลงัป๊ัมหวัใจนายโยธิน ครองเคหา อาย ุ26 ปี ชาว อ.ผาขาว จ.เลย ก่อนน าส่ง รพ.

ถลาง และส่งต่อไปยงั รพ.วชิระภูเก็ต (มติชนบ่าย 8 เม.ย.61) 

(5) นพ.สุวรรณชยั วฒันายิง่เจริญชยั อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าววา่ กรมควบคุมโรคร่วมกบักรมวทิยาศาสตร์ 

การแพทย ์และส านกังานต ารวจแห่งชาติจดัท าโครงการ "ด่ืมแลว้ขบั จบัตรวจแอลกอฮอล"์ โดยจะตรวจวดัระดบั

แอลกอฮอลข์องผูข้บัขี่ทุกรายในกรณีท่ีมีอุบติัเหตุ ท าใหมี้ผูบ้าดเจบ็รุนแรงหรือเสียชีวติ เพ่ือใหเ้กิดการด าเนินคดีกบัผูท่ี้ขบั

รถในขณะเมาสุรา โดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจเพียงส่งตวัผูข้บัข่ีท่ีไม่สามารถตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลท์างลมหายใจไดไ้ปยงั

โรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสุขพร้อมใบน าส่ง เพ่ือเจาะเลือดตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล ์(ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 

13 เม.ย.61) 

 (6) ทองเล่ือน ชยัวาสน์ ประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มทอผา้ไหมบา้นชุมตาบง เจา้ของผลิตภณัฑ ์"สบู่โปรตีน

รังไหมบา้นชุมตาบง" สินคา้ช่ือดงัของ ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค ์เล่าถึงท่ีมาของผลิตภณัฑส์บู่โปรตีนรังไหมวา่ 

เกิดข้ึนมาจากการปลูกหม่อนเล้ียงไหมในพ้ืนท่ี จ.นครสวรรค ์ไดมี้การศึกษาคน้ควา้จากผูเ้ช่ียวชาญหน่วยงานจากภาครัฐ 

เช่น นกัวจิยัจากกรมหม่อนไหม ผูเ้ช่ียวชาญจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์นกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัต่างๆ น าเอาน ้ าท่ีตม้รัง

ไหมไปตรวจวเิคราะห์และวจิยั พบวา่มีโปรตีนอยูเ่ป็นจ านวนมาก ช่วยท าใหผ้ิวเนียนนุ่ม ชุ่มช่ืน จึงไดมี้การแนะน าและให้

ความรู้ ในการแปรรูปออกมาเป็นผลิตภณัฑต์่างๆ จนเกิดเป็นนวตักรรมการแปรรูปจากโปรตีนไหมเม่ือปี 2551 (เวบ็ไซต์

โพสตทู์เดย ์โพสตทู์เดย ์13 เม.ย.61) 
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(7) ก.พ.ร.ก าหนด "แนวทางการส ารวจ ความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ฉบบัปรับปรุง)" เพ่ือน า ไปสู่การ

ประเมิน "ผูน้ าในองคก์รของหน่วยงานรัฐ" จ านวน 152 ต าแหน่ง ในประเด็นกลุ่มเป้าหมายการส ารวจความคิดเห็นของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เร่ืองการก ากบัดูแลการทุจริต และการ เสริมสร้างขวญั ก าลงัใจ/การดูแลเอาใจใส่ผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือใหเ้กิด

ความชดัเจนในการปฏิบติั โดยผูบ้ริหารท่ีจะถูกส ารวจความคิดเห็น ประกอบดว้ย หวัหนา้ส่วนราชการต่างๆ รวมถึงอธิบดี

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 14 เม.ย.61) 

(8) 'ประกาศศาลลม้ละลายกลาง: คดีหมายเลขด าท่ี'ฟ.๓๒/๒๕๖๐ แจง้รายช่ือหน่วยงานต่างๆ (เจา้หน้ี).............. 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(แนวหนา้ 17 เม.ย.61) 

(9) สภา ม.ราชภฏัพระนครมีมติมอบปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ น.พ.พิเชฐ บญัญติั ดา้นการจดัการเทคโนโลย ี

(ข่าวสด ข่าวสดบ่าย 19 เม.ย.61) 

(10) นายธีระศกัด์ิ รูปสุวรรณ ผูป้ระสานงานเครือข่ายขอคืนพ้ืนท่ีป่าดอยสุเทพและกลุ่มชมรมร่มบินเชียงใหม่ 

กล่าวถึงปัญหาการสร้างบา้นพกัผูพิ้พากษาวา่ ทางออก คือ ใหค้งเหลือแฟลตการก่อสร้างไวใ้หจ้ านวน 4 หลงั และท่ีเหลือ

ดา้นบนทุบท้ิงใหห้มด เพ่ือใหเ้ป็นเสน้แนวเดียวกนักบับา้นพกัสวสัดิการทหารและศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์อยูข่นาบทั้ง

ซา้ยและขวา แลว้จะกลายเป็นบรรทดัฐานวา่เขตแนวป่าอยูต่รงไหนท่ีหา้มรุกล ้า (เดลินิวส์ 19 เม.ย.61 เดลินิวส์บ่าย 20 เม.ย.

61) 

  (11) นพ.กิตตก์ว ีโพธ์ิโน ผอ.รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กล่าววา่ ยาบ ารุงร่างกายตามต ารับยาแผนโบราณท่ี

ไดจ้ากการน าแอลกอฮอลห์รือเหลา้มาหมกักบัสมุนไพรเพ่ือสกดัเป็นตวัยา มีสรรพคุณตามฤทธ์ิของสมุนไพร โดยยาแผน

โบราณท่ีผูป่้วยจิตเวชน ามาด่ืม และท าใหมี้อาการก าเริบนั้น มีผลการตรวจของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ในปี 2558 พบมี

แอลกอฮอลผ์สมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงและไม่ไดแ้สดงปริมาณแอลกอฮอลไ์วบ้นฉลากยาอยา่งชดัเจน ระบุแต่เพียงช่ือสมุนไพร

เป็นส่วนประกอบ เช่น มา้กระทืบโรง (ผูจ้ดัการออนไลน์ 19 เม.ย.61 มติชนบ่าย 21 เม.ย.61) 

  (12) ภาพข่าว พญ.มยรุา กุสุมภ ์เลขานุการ รมว.สาธารณสุข เปิดการประชุมหวัขอ้ "การพฒันางานจริยธรรมการ

วจิยัเก่ียวกบัมนุษย"์ โดยมี นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์รองปลดั กระทรวงสาธารณสุข, นพ.พิเชฐ บญัญติั รองอธิบดี

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และ นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกลุ ผูต้รวจราชการฯ ร่วมงาน (แนวหนา้ 21 เม.ย.61) 

  (13) ภก.สมชาย ปรีชาทวกิีจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงข่าวกรณีของบริษทัเมจิกสกิน จ ากดั 

วา่ อย. ไดส่้งขอ้มูลไปยงัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ใหมี้การตรวจสอบ และประสานผลมายงั อย. เบ้ืองตน้ท่ีไดมี้การสรุปผลไปแลว้ 

คือเร่ืองของสถานประกอบการไม่ถูกตอ้ง ตามท่ีมีการจดแจง้ไวก้บั อย. ส่วนในเร่ืองสารประกอบต่าง ๆ วา่จะมีสารท่ีเป็น

อนัตรายหรือไม่นั้น อย.ไดส่้งตวั อยา่งผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง ใหก้บักรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์รวจสอบ ตั้งแต่มีการลง

พ้ืนท่ีตรวจสอบแหล่งผลิต และจ าหน่ายเคร่ืองส าอางท่ีจดแจง้ ตั้งแต่เดือน ก.พ.ท่ีผา่นมา หลงัจากไดรั้บเร่ืองร้องเรียน 

(เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต ์คมชดัลึก 24 เม.ย.61 ไทยรัฐบ่าย มติชนบ่าย เดลินิวส์บ่าย ข่าวสด

บ่าย คมชดัลึก สยามกีฬา เวบ็ไซตส์ยามกีฬารายวนั 25 เม.ย.61) 
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 (14) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยส์ถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข รับ วทิยาศาสตร์การแพทยป์ฏิบติัการ 4 

อตัรา วฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ในสาขา วชิาวทิยาศาสตร์การแพทยว์ทิยาศาสตร์ ชีวภาพ หรือ เทคโนโลยชีีวภาพ 

(ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 25 เม.ย.61) 

 (15) นพ.ธวชั สุนทราจารย ์ผูช่้วย รมต.ประจ า สธ.กล่าววา่ ผลการทดลองยาสมุนไพรของหมอแสงไม่สามารถฆ่า

เซลลม์ะเร็งได ้แต่ผลการตรวจวเิคราะห์ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และกรมการแพทยแ์ผนไทยฯ ระบุวา่ ยาหมอแสง

ไม่ไดเ้ป็นอนัตรายต่อร่างกาย (ทีวช่ีอง 7 25 เม.ย.61) 

  (16) นายสมชาย ปรีชาทวกิีจ รองเลขาธิการ ปฏิบติัราชการแทนเลขาธิการคณะกรรม การอาหารและยา  ออก

ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ืองประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ระบุวา่ดว้ยส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัชลบุรี ไดสุ่้มเก็บตวัอยา่งผลิตภณัฑอ์าหารจากสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและแบ่งบรรจุอาหาร ณ เลขท่ี 109/8-9 หมู่ท่ี 3 

ถนนพระยาสจัจา ต.บา้นสวน อ.เมืองชลบุรี ส่ง ณ ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์ท่ี 6 ชลบุรี ผลปรากฏวา่ตรวจพบยาแผน

ปัจจุบนั บิซาโคดิล (Bisacodyl) และไซบูทรามีน (Sibutramine) (ไทยโพสต ์ไทยรัฐ 28 เม.ย.61) 
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