สรุปผลการดาเนินงานด้ านประชาสัมพันธ์ ประจาเดือนสิงหาคม 2561
1. ผลการวิเคราะห์ ข่าว
1.1 การเผยแพร่ ข่าวสื่อมวลชน
1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ สื่อมวลชน

3

เรื่ อง

1.2 ส่ง Fact Sheet

1

เรื่ อง

1.3 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ สื่อมวลชน

4

เรื่ อง

1.4 สัมภาษณ์/ข้อมูล

13

เรื่ อง

1.2 ผลการติดตามข่ าวทีเ่ ผยแพร่ ทางสื่อมวลชน (รวมข่าวที่ส่งเผยแพร่ ก่อน ส.ค.61 เท่าที่ติดตามได้)
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ติดตามได้มีจานวน 198 ครั้ง/ชิ้นข่าว แบ่งเป็ น
1.2.1 ข่าวเผยแพร่ /สัมภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่

74

ครั้ง

124

ครั้ง

(โทรทัศน์ 13 ครั้ง วิทยุ 2 ครั้ง สิ่ งพิมพ์ 41 ครั้ง เว็บไซต์ 18 ครั้ง)
1.2.2 ข่าวพาดพิง 25 เรื่ อง
(สื่ อสิ่ งพิมพ์ 80 ครั้ง เว็บไซต์ 44 ครั้ง)
1.3 สรุปมูลค่ าทีต่ ดิ ตามได้ ท้งั สิ้น

10,079,021.82

บาท

924,000.00

บาท

30,000.00

บาท

9,125,021.82

บาท

- สื่ อโทรทัศน์
- สื่ อวิทยุ
- สื่ อสิ่ งพิมพ์

1.4 การให้ บริการข้ อมูลข่ าวสาร จานวน 70 ราย (ตาม พรบ.ข้ อมูลข่ าวสาร)
- ทางอีเมล

35

ราย

- ทางโทรศัพท์

4

ราย

- ทางแฟนเพช เฟชบุค๊

30

ราย

1

ราย

- มาด้วยตนเอง
1.5 ผลการวิเคราะห์ ข่าวทีเ่ กีย่ วข้ อง

ตารางที่ 1 จานวนข่ าวทีเ่ กีย่ วข้ องกับกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ตามลักษณะของผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
ประเภทข่าว

จานวนข่าว

ข่าวบวก

ข่าวกลาง

ข่าวลบ

จานวน
จานวน
จานวน
ข่าวส่งเผยแพร่ /ข่าวที่เกิดจากการสัมภาษณ์
74
74
0
0
ข่าวพาดพิงที่เกี่ยวข้อง
124
74
50
0
รวม
198
148
50
0
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าในเดือนสิ งหาคม 2561 มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการ
เผยแพร่ สื่อมวลชนทั้งหมด 198 ชิ้นข่าว แบ่งเป็ นข่าวที่เกิดจากการส่งเผยแพร่ และจากการสัมภาษณ์จานวน 74 ชิ้นข่าว

-2และข่าวที่หน่วยงานอื่นให้ข่าวพาดพิงถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จานวน 124 ชิ้นข่าว โดยเป็ นข่าวที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเชิงบวก 148 ชิ้นข่าว ข่าวกลาง 50 ชิ้นข่าว และไม่มีข่าวลบ
ตารางที่ 2 จานวนข่ าวทีเ่ กีย่ วข้ องกับกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จาแนกตามประเภทของเนือ้ หาข่ าว
ด้านวิชาการ ด้านบริ การ
ด้านบริ หาร
จานวน
จานวน
จานวน
ข่าวส่งเผยแพร่ /ข่าวที่เกิดจากการสัมภาษณ์
74
4
74
0
ข่าวพาดพิงที่เกี่ยวข้อง
124
0
52
72
รวม
198
4
126
72
จากตารางที่ 2 เมื่อจาแนกตามประเภทเนื้ อหาของข่าว พบว่าเป็ นข่าวด้านวิชาการ 4 ข่าว ด้านบริ การจานวน 126
เนื้อหา

จานวนข่าว

ชิ้นข่าว และด้านบริ หารจานวน 72 ชิ้นข่าว (บางชิ้นข่าวจาแนกเนื้อหาข่าวได้มากกว่า 1 ประเภท)
ตารางที่ 3 จานวนข่ าวทีเ่ กีย่ วข้ องกับกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จาแนกตามบทบาทข่ าวทีส่ ื่อนาเสนอ
เนื้อหา
ข่าวส่งเผยแพร่ /ข่าวที่เกิดจากการสัมภาษณ์
ข่าวพาดพิงที่เกี่ยวข้อง
รวม

ให้ข่าวสาร
จานวน
74
124

จานวนข่าว
74
124

ให้ความรู ้
จานวน
23
1

ชักจูงใจ
จานวน
0
0

198
198
24
0
จากตารางที่ 3 เมื่อจาแนกตามบทบาทที่สื่อนาเสนอ พบว่า มีลกั ษณะเป็ นการให้ข่าวสารจานวน 198 ชิ้นข่าว ใน

จานวนนี้มีลกั ษณะของการให้ความรู ้ร่วมด้วย 24 ชิ้นข่าว (บางชิ้นข่าวจาแนกเนื้อหาข่าวได้มากกว่า 1 ประเภท)
ตารางที่ 4 จานวนข่ าวทีเ่ กีย่ วข้ องกับกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จาแนกตามหน่ วยงานในกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
เนื้อหา

ข่าว
เผยแพร่
ข่าว
พาดพิง
รวม

จานวน
ข่าว

สสว

สมป

สยวส

สคอ

สวส

สวพ

สชว

สรส

75

3

14

19

10

13

2

15

15

0

1

14

124

8

8

0

16

6

0

12

0

0

5

0

199

กพร

ชุดทด
สอบ

ศวก

ผบ

0

0

2

2

0

0

0

0

2

73

สววพ สชพ ผน สล

11 22
19 26 19
2
27 15
0
6 14 0 0
2
4 73
จากตาราง 4 เมื่อจาแนกตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มีข่าวเกี่ยวข้องเรี ยงตามลาดับ ดังนี้ ข่าวเกี่ยวกับผูบ้ ริ หาร

73 ชิ้นข่าว สถาบันชีววัตถุ 27 ชิ้นข่าว สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 26 ชิ้นข่าว สานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ
22 ชิ้นข่าว สานักยาและวัตถุเสพติด สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข 19 ชิ้นข่าวเท่ากัน สานักรังสี และเครื่ องมือแพทย์
15 ชิ้นข่าว กองแผนงานและวิชาการ 14 ชิ้นข่าว สานักเครื่ องสาอางและวัตถุอนั ตราย 11 ชิ้นข่าว สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ 6 ชิ้นข่าว ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ 4 ชิ้นข่าว สถาบันวิจยั สมุนไพร ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ 2 ชิ้นข่าว
เท่ากัน (บางชิ้นข่าวจาแนกเนื้อหาข่าวได้มากกว่า 1 หน่วยงาน)

-3ตารางที่ 5 จานวนข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาแนกตามจานวนครั้ง/ชิ้นข่าวที่ลงในสื่ อสิ่ งพิมพ์
หนังสือพิมพ์ /สื่อออนไลน์ ข่ าวเผยแพร่ /สัมภาษณ์
ข่ าวพาดพิง
รวม
สยามรัฐ
2
2
4
แนวหน้า
5
5
10
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย
8
19
27
มติชน/มติชนบ่าย
8
18
26
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย
7
8
15
ไทยโพสต์
6
6
12
ข่าวสด
2
4
6
โพสต์ทูเดย์
0
2
2
กรุ งเทพธุรกิจ
0
2
2
คมชัดลึก
0
2
2
ผูจ้ ดั การรายวัน
0
1
1
ประชาชาติธุรกิจ
0
1
1
ฐานเศรษฐกิจ
0
3
3
มติชนสุดสัปดาห์
0
2
2
สยามรัฐสุดสัปดาห์
0
1
1
ผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์
2
2
4
สยามธุรกิจ
0
1
1
สยามกีฬา
0
1
1
บางกอกโพสต์
1
0
1
สื่ อออนไลน์ต่างๆ
18
44
62
รวม
59
124
183
หนังสื อพิมพ์ที่นาเสนอข่าวเกี่ ยวกับกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์มากที่ สุด คื อ ไทยรัฐ 27 ครั้ง รองลงมา ได้แก่
มติชน 26 ครั้ง เดลินิวส์ 15 ครั้ง ไทยโพสต์ 12 ครั้ง แนวหน้า 10 ครั้ง ข่าวสด 6 ครั้ง สยามรัฐ ผูจ้ ดั การสุ ดสัปดาห์ 4 ครั้ง
เท่ากัน ฐานเศรษฐกิจ 3 ครั้ง โพสต์ทูเดย์ กรุ งเทพธุรกิจ คมชัดลึก มติชนสุดสัปดาห์ 2 ครั้งเท่ากัน ผูจ้ ดั การรายวัน ประชาชาติ
ธุรกิจ สยามรัฐสุดสัปดาห์ สยามธุรกิจ สยามกีฬา บางกอกโพสต์ 1 ครั้งเท่ากัน และสื่ อออนไลน์ 62 ครั้ง
2. ผลการประมวลข่ าวทีเ่ กีย่ วข้ องกับกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
2.1 การเผยแพร่ ข่าวในเดือนสิงหาคม 2561 จานวน 3 เรื่อง
(1) สธ.พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อวัณโรครู ้ผลใน 2 ชัว่ โมง (สวส) (เว็บไซต์สปริ งนิ วส์ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์วอ๊ ยซ์
ทีวี เว็บไซต์เดลินิวส์ 2 ส.ค.61 สยามรัฐ 3 ส.ค.61 เดลินิวส์บ่าย 4 ส.ค.61 แนวหน้า ไทยโพสต์ 9 ส.ค.61)

-4(2) มหกรรมคุ ณ ภาพสธ.พัฒ นาห้ อ งปฏิ บัติ ก ารการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข ไทยทั้ง ภาครั ฐ และเอกชนผ่ า น
มาตรฐานสากล / Event 3 ส.ค.61 (ผน. สมป. สคอ. สรส.) (ผูจ้ ดั การสุ ดสัปดาห์ 11 ส.ค.61 แนวหน้า ไทยโพสต์ 17 ส.ค.61
เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์ 20 ส.ค.61)
(3) กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์เฝ้ าระวังวัตถุออกฤทธิ์ ใหม่ปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารควบคุมน้ าหนัก
(สยวส) (เว็บ ไซต์today.line เว็บ ไซต์เดลิ นิ วส์ เว็บ ไซต์ม ติ ชน เว็บ ไซต์NationTV เว็บ ไซต์ป ระชาชาติ เว็บ ไซต์ TNA
เว็บไซต์Voice TV เว็บไซต์NEWS NETWORK 10 ส.ค.61 แนวหน้า มติชน เว็บไซต์แนวหน้า บางกอกโพสต์ 11 ส.ค.61
สยามรัฐ 13 ส.ค.61 แนวหน้า ไทยโพสต์ 15 ส.ค.61 มติชนบ่าย มติชน 16 ส.ค.61)
2.2 ข่ าวจากการสัมภาษณ์ /การบรรยายของผู้บริหาร/นักวิชาการ
(1) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้สมั ภาษณ์เรื่ องชุดตรวจธาลัสซีเมีย (ช่องรามา
แชนแนล 6 ส.ค.61)
(2) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้สมั ภาษณ์เรื่ องกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กบั ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น (ช่อง 28 / 16 ส.ค.61)
(3) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้สมั ภาษณ์เรื่ องชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (ช่อง 5 / 19 ส.ค.61 ไทยพีบีเอส 28 ส.ค.61)
(4) ชุดตรวจวัณโรค
-นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้สมั ภาษณ์ ช่องไทยพีบีเอส (27 ส.ค.61)
-นพ.สมชาย แสงกิจพร ผอ.สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข และ ดร.เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ ให้สมั ภาษณ์
ช่อง 13/ 8 ส.ค.61 วิทยุเอฟเอ็ม 92.5 / 14 ส.ค.61 เดลินิวส์ เดลินิวส์บ่าย 4 ส.ค.61
(5) นพ.สมชาย แสงกิจพร ผอ.สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข ให้สมั ภาษณ์เรื่ องชุดตรวจไวรัสซิกา้ (ช่อง 13/
7 ส.ค.61)
(6) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้สมั ภาษณ์เรื่ องกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กบั การ
พัฒนาสมุนไพรไทย (เดลินิวส์บ่าย 28 ส.ค.61)
(7) นางสาวจารุ วรรณ ลิ้มสัจจะสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สมั ภาษณ์เรื่ องถ่านชาโค (ช่องไวท์
แชนแนล 9 ส.ค.61)
(8) นางสาวจารุ วรรณ ลิ้มสัจจะสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สมั ภาษณ์เรื่ องภาชนะพลาสติกสี ดา
หรื อพลาสติกรี ไซเคิล (ไทยพีบีเอส 9 ส.ค.61)
(9) นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สมั ภาษณ์เรื่ องมะหาด (ช่อง 3 / 26 ส.ค.61)
(10) ผลตรวจขนมปังแซนวิช ทีอ่ ้างว่ าเป็ นสาลี
น.ส.จารุ วรรณ ลิ้มสัจจะสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สมั ภาษณ์ ช่อง 7 (26 ส.ค.61)
นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สมั ภาษณ์เว็บไซต์เนชัน่ ทีวี (26 ส.ค.61)

-5(11) น.ส.จารุ วรรณ ลิ้มสัจจะสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สมั ภาษณ์เรื่ องอาหารปลอมปน (ช่อง
7 / 27 ส.ค.61)
(12) ) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้สมั ภาษณ์ เรื่ องสารเฮปตาฟูลทริ น และสารแอล
เลทริ น ไอโซเมอร์ สารอันตรายในยากันยุงยีห่ อ้ “ก็อดซิลล่า” (GODZILLA) ที่นาเข้าจากเมียนมา (ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ
28 ส.ค.61 ไทยรัฐบ่าย 29 ส.ค.61)
(13) ) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้สมั ภาษณ์ เรื่ องวัคซีนที่ผลิตโดยใช้วคั ซีนที่ผลิต
โดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงCell based vaccine (วิทยุเอฟเอ็ม 92.5 / 31 ส.ค.61)
2.3 ข่ าวเผยแพร่ อนื่ ๆ
(1) หมายเชิ ญสื่ อ ศ.คลินิกเกี ยรติคุณนพ.ปิ ยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุ ข เป็ นประธานเปิ ดการประชุม
"งานมหกรรมคุณภาพกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ประจาปี งบประมาณ 2561" ที่ โรงแรมมิ ราเคิ ล แกรนด์คอนเวนชั่น
(ไทยรัฐ 1 ส.ค.61 ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 3 ส.ค.61)
(2) กรมวิทย์ฯ เตือนผูป้ ฏิบตั ิงานด้านรังสี ระวังอันตรายจากรังสี ต้องปฏิบตั ิตามหลักป้ องกัน (สรส) (เดลินิวส์บ่าย
6 ส.ค.61)
(3) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทาแอพพลิเคชัน “IBP e-lot release” เพื่อการเข้าถึงข้อมูลวัคซีนที่ได้มาตรฐาน
สาหรับคนไทย (สชว) และข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานใหม่ขององค์การอนามัยโลก ในการรับรอง
รุ่ นการผลิตวัคซีน ก่อนจาหน่ายและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ (สชว) (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ 11
ส.ค.61)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทาแอพพลิเคชัน “IBP e-lot release” เพื่อการเข้าถึงข้อมูลวัคซีนที่ได้มาตรฐาน
สาหรับคนไทย (สชว) (มติชน มติชนบ่าย ข่าวสด ข่าวสดบ่าย 31 ส.ค.61ป
(4) FACT SHEET พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สชว.) (เว็บไซต์มติชน 14 ส.ค.61 เว็บไซต์เดลินิวส์ 15 ส.ค.61 ช่อง 5 / 18 ส.ค.61 แนวหน้า
22 ส.ค.61 ผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์ 25 ส.ค.61 ไทยโพสต์ 30 ส.ค.61)
(5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จดั ทาตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 2561 เฉลิมพระเกียรติในหลวง (สยวส) (ไทย
โพสต์ 23 ส.ค.61)
2.4 ภาพข่ าว
(1) นพ.ธวัช สุ น ทราจารย์ ผู ้ช่ ว ย รมต.ประจ า สธ.เป็ นประธานเปิ ดการประชุ ม งานมหกรรมคุ ณ ภาพ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (ไทยรัฐ เว็บไซต์ThaiPR.NET 8 ส.ค.61 มติชนบ่ าย มติชน 11 ส.ค.61 ไทยโพสต์ 18 ส.ค.61
เดลินิวส์ 22 ส.ค.61)
(2) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี (มติชน 31 ส.ค.61)

-62.5 ข่ าวพาดพิง
(1) ว่าที่ ปลัด คนใหม่ 2 คน ได้แก่ นพ.สุ ขุม กาญจนพิมาย อธิ บดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรื อ นพ.สมศักดิ์
อรรฆศิ ลป์ อธิ บดี กรมการแพทย์ (เดลิ นิวส์ บ่าย มติ ชนบ่ าย เดลิ นิ วส์ มติ ชน 1 ส.ค.61 มติ ชนบ่ าย 2 ส.ค.61 ไทยรั ฐบ่ าย
ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ 4 ส.ค.61 มติชน 7 ส.ค61)
ครม.อนุ มตั ิแต่งตั้งนายสุ ขุม กาญจนพิมาย อธิ บดี กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ดารงตาแหน่ งปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข (tnnthailand.com smartbomb.com smartbomb.com MTHAI สปริ งนิ วส์ สานักข่าวไทย เว็บ ไซต์ประชาชาติ
เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดลินิวส์ 7 ส.ค.61 คมชัดลึก ไทยรัฐ ผูจ้ ดั การ มติชน แนวหน้า เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์
เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า 8 ส.ค.61 มติชนบ่าย ไทยรัฐบ่าย เดลินิวส์บ่าย ฐานเศรษฐกิจ 9 ส.ค.61 มติชนสุ ดสัปดาห์
10 ส.ค.61 ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ ผูจ้ ดั การสุ ดสัปดาห์ 11 ส.ค.61 ข่าวสดบ่าย ข่าวสด ผูจ้ ดั การสุ ดสัปดาห์ 12
ส.ค.61 มติชน 13 ส.ค.61 มติชนบ่าย มติชนบ่าย มติชน 14 ส.ค.61 ไทยรัฐบ่าย แนวหน้า ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ 17 ส.ค.61
แนวหน้า 19 ส.ค.61)
ครม.แต่งตั้ง นายสุขุม กาญจนพิมาย อธิ บดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็ นปลัดกระทรวงสาธารณสุข แว่วว่า
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ (ไทยโพสต์ มติชน 17 ส.ค.61 มติชนบ่าย 18 ส.ค.61)
ครม.มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง นายโอภาส การย์ก วิน พงศ์ รองปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข ให้ ด ารงต าแหน่ ง อธิ บ ดี
กรมวิท ยาศาสตร์ การแพทย์ (เดลิ นิวส์ ข่าวสด สยามรัฐ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติ ชน เว็บ ไซต์ไทยรั ฐ เว็บ ไซต์ไทยโพสต์
เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์Hfocus 22 ส.ค.61 เดลินิวส์ บ่าย ไทยรัฐบ่ าย มติชนบ่ าย ฐานเศรษฐกิ จ 23 ส.ค.61 ไทยรัฐบ่ าย
ไทยรัฐ มติชนสุดสัปดาห์ 24 ส.ค.61 )
(2) ภาพข่ า ว : นพ.วิฑู ร ย์ ด่ า นวิ บู ล ย์ ผอ.องค์ก ารเภสั ช กรรมรั บ โล่ ห์ ร างวัล ความเป็ นเลิ ศ ด้านคุ ณ ภาพของ
ห้องปฏิบตั ิการ ในงานมหกรรมคุณภาพกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ไทยรัฐ 4 ส.ค.61)
(3) ศ.นพ.ธี ระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยกล่าวถึงการเฝ้ าระวังการติดเชื้อโรคของทีมหมูป่าว่า หลังจากได้รับตัวอย่างเชื้อจากทีมนักระบาดวิทยา ศูนย์ได้
ตรวจโรคอุบตั ิใหม่ (ติดต่อจากถ้ า) โรคเขตร้อนและโรคระบบทางเดิ นหายใจ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ตรวจโรคจาก
แมลง หน่วยปรสิ ต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ตรวจโรคจากปรสิ ต หน่วยจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ตรวจโรคจาก
หนู และเชื้อรา สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารของไทย ตรวจโรคจากเห็บและหมัด และสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทหารของสหรัฐอเมริ กา ตรวจโรคจากแมลง (คมชัดลึก 8 ส.ค.61)
(4) สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างกุง้ จ่อม จานวน 5 ตัวอย่าง จากร้านค้า 5 แห่ง ในเขตกรุ งเทพฯ เพื่อนามาวิเคราะห์
เชื้อสแตป-ฟิ โลคอคคัส ออเรี ยส ปนเปื้ อน ผลวิเคราะห์ปรากฏว่า พบปนเปื้ อนในกุง้ จ่อมทุกตัวอย่าง แต่พบในปริ มาณน้อย
มากๆ และยังไม่เกินเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารฯ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กาหนด (ไทยรัฐ 10 ส.ค.61)
(5) ห้องปฏิบตั ิการศึกษาชีวสมมูล สถาบันวิจยั และพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบตั ิการที่ดีจากสานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และปี นี้ได้รับรางวัลความเป็ นเลิศด้าน
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โพสต์ทูเดย์ 15 ส.ค.61)
(6) บริ ษทั อินดีม กรุ๊ ป จากัด มีจุดเด่นในการผลิตจากน้ าแร่ ธรรมชาติของไทยที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าแบรนด์ช้ นั นาจากต่างประเทศ (เว็บไซต์สยามรัฐ
เว็บไซต์thaipr.net 3 ส.ค.61 สยามธุรกิจ 11 ส.ค.61)
(7) ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริ ญพระชนมายุครบ 72 พรรษา
กระทรวงสาธารณสุขจัดทาหนังสื อ "กินตามแม่" ซึ่งพระราชดารัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่
9 เกี่ยวกับอาหาร และโภชนาการ เป็ นที่มาการเซตเมนูต่างๆ โดยทีมงานจาก อย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาช่วยคัดเลือก
อาหารท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ที่มีคุณค่าของสารอาหารหลากหลาย เป็ นอาหารสุขภาพ สามารถปรุ งได้ที่บา้ น (กรุ งเทพ
ธุรกิจ 12 ส.ค.61)
(8) ภาพข่าวศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
สาธารณสุข เปิ ดประชุมวิชาการต่อต้านวัณโรคระดับชาติ UNITE TO END TB TOGETHER WE CAN จัดโดยกรม
ควบคุมโรค กรมการแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ไทยโพสต์ 13 ส.ค.61)
(9) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ เซรดเดต มอซซาเรลลา ชีส
(ครี มชีส) ตราคราฟท์ ผลิตโดย บ.คราฟท์ฟดู้ โกลเบิล รัฐอิลินอยส์ สหรัฐฯ ผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ พบมีมนั เนยคานวณโดยไม่รวมน้ า เท่ากับ 36.34 กรัมต่อ 100 กรัม ซึ่งไม่เข้ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (สยามรัฐ 14 ส.ค.61)
(10) งานมหกรรมงานวิจยั แห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) จัดโดยสานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ ภายในงานมีพิธีมอบรางวัล Thailand Research Expo 2018 Award โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัล
Silver Award และรางวัล Bronze Award (ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ 14 ส.ค.61 ไทยรัฐบ่าย 15 ส.ค.61)
(11) คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ จะประชุมหารื อแนวนโยบายการจัดตั้ง "สานักงานการมาตรฐาน การเพิ่ม
ผลิตภาพ และนวัตกรรมแห่งชาติ" เพื่อดาเนินการ 3 เรื่ องหลัก คือ มาตรฐาน (standard) ผลิตภาพ (productivity) นวัตกรรม
(innovation) ด้วยการรวบหน่วยงานด้านมาตรฐาน 4 หน่วยงาน เข้าไว้ดว้ ยกันให้เป็ นหน่วยงานมาตรฐานเดียว หรื อ single
agency โดยหน่วยงานใหม่จะมีฐานะเป็ นองค์กรอิสระ สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์
บริ การ (ประชาชาติธุรกิจ 16 ส.ค.61)
(12) นพ.สุรโชค ต่างวิวฒั น์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงการตรวจวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าว่า ปั จจุบนั ไทยมี
มาตรฐานการตรวจที่เข้มข้นเพิ่มมากขึ้น จากเดิมเราจะใช้มาตรฐานที่ประเทศกว่าครึ่ งโลกใช้นนั่ ก็คือ การขอดูขอ้ มูลเอกสาร
การศึกษาประสิ ทธิภาพของวัคซีนจากประเทศต้นทางที่มีการศึกษามาแล้ว แต่เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและสร้างความมัน่ ใจ

-8มากขึ้น ในปี 2561 อย. ร่ วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สุ่มตรวจวัคซีนสาหรับยาสัตว์ทุกยีห่ อ้ ที่มีการนาเข้ามาในประเทศ
ไทย เช่น มีการนาวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าเข้ามา 1 แสนโดส กรมวิทย์ฯ จะมีการสุ่มตรวจตามหลักวิชาการ ไม่ระบุวา่
จะสุ่มตรวจลอตใด จะใช้ระยะเวลาการตรวจประมาณ 1-2 สัปดาห์ดงั นั้น จึงถือว่าวัคซีนมีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง
(ผูจ้ ดั การออนไลน์ 14 ส.ค.61 เว็บไซต์ประชาชาติ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ 15 ส.ค.61 เว็บไซต์ไทยโพสต์ ไทยรัฐ
ไทยโพสต์ มติชน 16 ส.ค.61 มติชนบ่าย ไทยโพสต์ 17 ส.ค.61 ข่าวสด 18 ส.ค.61)
(13) สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่าง ยามะม่วงปูมา้ จานวน 5 ตัว อย่างจากร้านค้า 5 แห่ง ในเขตกรุ งเทพฯเพื่อนามา
วิเคราะห์เชื้อวิบริ โอพาราฮีโมไลติคสั ปนเปื้ อน ผลวิเคราะห์ปรากฏว่าพบเชื้อดังกล่าว ปนเปื้ อนในยามะม่วงปูมา้ 3 ตัวอย่าง
ตามเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารฯ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กาหนดให้ตอ้ งไม่พบเชื้อวิบริ โอ พาราฮี
โมไลติคสั ปนเปื้ อนเลยในอาหาร (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ 17 ส.ค.61)
(14) จากการเคลื่อนไหวเรี ยกร้องห้ามใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืช 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริ ฟอส และไกลโฟ
เซต ซึ่งยืนยันตามมติของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2560 และคัดค้านมติของคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายที่มีมติสวนทาง
สธ. โดยให้ใช้สารเคมีดงั กล่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจารู ญ ผูอ้ านวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า ผลการลงมติของคณะกรรมการ
วัตถุอนั ตรายทั้งหมด 29 คน มีผมู ้ าประชุม 25 คน พบว่า กรณี พาราควอต เสนอให้แบนมีเพียง 4 คน คือ เลขาธิการ อย.
ตัวแทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมปศุสตั ว์ และ รศ.จิราพร ที่เหลือไม่แบน และอีก 4 คนไม่ออกเสี ยง (เว็บไซต์
ไทยโพสต์ 20 ส.ค.61 มติชน 21 ส.ค.61 มติชนบ่าย 22 ส.ค.61)
มูลนิธิชีววิถีรายงานว่า รศ.ดร.จิราพร ลิม้ ปานานนท์ ผูท้ รงคุณวุฒิจากองค์กรสาธารณประโยชน์ดา้ นการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ผูแ้ ทนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ลงมติแบนสารพิษร้ายแรง 3 ชนิด ทั้งพาราควอต คลอร์ไพริ ฟอส
และไกลโฟเซต ส่วนผูแ้ ทนจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เสนอแบนพาราควอต และคลอร์ไพริ ฟอส และ
ผูแ้ ทนจากกรมปศุสตั ว์ ซึ่งลงมติสวนหน่วยงานอื่นในกระทรวงเกษตรฯ โดยเสนอให้แบนพาราควอต ซึ่งน่าจะมีเหตุผลจาก
การที่การใช้พารา ควอตได้ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงวัวควายของชุมชนท้องถิ่น (ผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์ ผูจ้ ดั การออนไลน์ 25
ส.ค.61)
(15) นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็ นประธานเปิ ดการประชุมวิชาการเทคนิ ค
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดย ดร.สลักจิต ชุติพงศ์วเิ วท รับโล่ประกาศเกียรติคุณ (เว็บไซต์เมดเทคทูเด 2 ส.ค.61)
(16) งานประชุมวิชาการต่อต้านวัณโรคระดับชาติ UNITE TO END TB TOGETHER WE CAN เมื่อ 8 ส.ค.61 จัด
โดย กรมควบคุมโรค การการแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ตามแนวทางการ
ควบคุมวัณโรคในประเทศไทย (เว็บไซต์กรุ งเทพธุรกิจ 8 ส.ค.61)
(17) กรณี ชาวบ้านใน อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี สงสัยว่าไส้หมูหยองที่ซ้ือมารับประทานอาจเป็ นสาลี
นั้น เจ้าหน้าที่คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค จ.อุบลราชธานี ได้เข้าเก็บตัวอย่างแซนด์วชิ ที่ร้านค้าใน ต.บัวงาม อ.เดชอุดม เพื่อส่งให้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พิสูจน์ และไปดูสถานที่ผลิต ปรากฏว่า เป็ นบ้านเช่าชั้นเดียว 3 ห้อง ถูกปิ ดกุญแจแน่นหนา โดย
มีผเู ้ ช่าอาศัยทางานอยูร่ ้านหมูกระทะแต่ไม่มีการผลิตแซนด์วชิ แต่อย่างใด (เดลินิวส์ 23 ส.ค.61)

-9(18) ไซบูทรามีน (sibutramine) เป็ นสารเคมีอินทรี ย ์ มีคุณสมบัติออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ส่งผลลด
การทาลายสารสื่ อประสาท มีความรู ้สึกไม่หิวหรื ออิ่มเร็ วขึ้น และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ตรวจพบ ผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ มยาลดความอ้วน มีสารไซบูทรามีนเป็ นยาที่มีขอ้ บ่งชี้ใช้เพื่อรักษาโรคอ้วน (เว็บไซต์แนวหน้า แนวหน้า 26 ส.ค.61)
(19) ตามที่ปรากฏข่าวแซนด์วชิ นาสาลีมาทาเป็ นไส้หมูหยอง โดยมีผผู ้ ลิตอยูใ่ นท้องที่ ต.ปทุม อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี ผลการออกตรวจสอบสถานที่ผลิตตามที่แสดงในฉลากพบว่าสถานที่ดงั กล่าวเป็ นบ้านเช่า ไม่มีการผลิตอาหาร
ดังนั้น "มอสดี้ แซนวิช" จึงมีฉลากเพื่อลวงหรื อพยายามลวงผูซ้ ้ือให้เข้าใจผิดในเรื่ องสถานที่ผลิต จึงเข้าข่ายเป็ นอาหารปลอม
สานักงานสาธารณสุข จ.อุบลราชธานี ได้ส่งตัวอย่างแซนด์วชิ สอดไส้สาลีไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เว็บไซต์
เดลินิวส์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวช่อง 1 (31) เว็ฐไซต์นิววันไลฟ์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวช่องวัน เว็บไซต์นิว
วันไลฟ์ เว็บไซต์ทีเอ็นเอ็น 25 ส.ค.61เว็บไซต์ช่อง 3 / 26 ส.ค.61 เดลินิวส์บ่าย 27 ส.ค.61)
(20) ยินดีกบั บริ ษทั กิฟฟารี น สกายไลน์ ยูนิต้ ี จากัดรับโล่รางวัล คุณภาพความเป็ นเลิศการทดสอบความชานาญ
ห้องปฏิบตั ิการ หรื อ DMSc PT Award ด้านเครื่ องสาอาง ในงานมหกรรมคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในแนวคิด
Smart Quality 4.0 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 (thaipr.net 24 ส.ค.61 กรุ งเทพธุรกิจ 27 ส.ค.61 ฐานเศรษฐกิจ 30 ส.ค.61 )
(21) ภาพข่าว แสดงความยินดีกบั นักศึกษาผูน้ าเมืองรุ่ น 3 อาทิ นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย (สยามกีฬา 26 ส.ค.61)
(22) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็ นประธานประชุมสัมมนาเครื อข่ายเทคนิค
การแพทย์สญ
ั จร และบรรยายพิเศษเรื่ องนโยบายพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์สาหรับนักเทคนิคการแพทย์
(เว็บไซต์Medtechtoday 27 ส.ค.61)
(23) โรงพยาบาลลานนารับรางวัลความเป็ นเลิศด้านห้องปฏิบตั ิการตรวจสุขภาพทางานต่างประเทศจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์ 26 ส.ค.61)
(24) เจ้าหน้าที่ตารวจให้ผเู ้ สี ยหายยืน่ คาร้องคัดค้านการประกันตัวนายวิรัตน์ สุขแสง เพราะขู่จะฆ่ายกครัว ขณะนี้
ได้ส่งเลือดไปตรวจสารเสพติดที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เบื้องต้นตรวจปั สสาวะไม่พบผลบวก แต่ตอ้ งรอผลตรวจเลือด
ต่อไป (เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 28 ส.ค.61)
(25) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าที่อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้
สัมภาษณ์ถึงอันตรายของสัตว์ มีพิษช่วงน้ าท่วมขัง (เว็บไซต์thaipr.net 28 ส.ค.61)
---------------------------

