
 
 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดอืนสิงหาคม 2561 
 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                 3 เร่ือง 

1.2 ส่ง Fact Sheet       1 เร่ือง 

 1.3 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                      4 เร่ือง 

1.4 สมัภาษณ์/ขอ้มูล                                                 13 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน ส.ค.61 เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 198 คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                   74 คร้ัง  

                         (โทรทศัน์ 13 คร้ัง วทิย ุ2 คร้ัง ส่ิงพิมพ ์41 คร้ัง เวบ็ไซต ์18 คร้ัง) 

  1.2.2 ข่าวพาดพิง 25  เร่ือง      124  คร้ัง  

            (ส่ือส่ิงพิมพ ์80 คร้ัง เวบ็ไซต ์44 คร้ัง)              

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน                     10,079,021.82  บาท 

-  ส่ือโทรทศัน ์                             924,000.00    บาท 

-  ส่ือวทิย ุ                               30,000.00    บาท 

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                    9,125,021.82    บาท           

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

  - ทางอีเมล                                35   ราย 

  - ทางโทรศพัท ์                                 4   ราย 

  - ทางแฟนเพช เฟชบุค๊                       30 ราย  

  - มาดว้ยตนเอง         1 ราย 

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง 

ตารางที ่1 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ตามลกัษณะของผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 74 74 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 124 74 50 0 
รวม 198 148 50 0 
 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ในเดือนสิงหาคม 2561 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้งหมด 198 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการส่งเผยแพร่  และจากการสมัภาษณ์จ านวน 74 ช้ินข่าว   
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และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนใหข้่าวพาดพิงถึงกรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 124  ช้ินข่าว  โดยเป็นขา่วท่ีส่งผลต่อ

ภาพลกัษณ์ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นเชิงบวก 148 ช้ินข่าว  ข่าวกลาง 50 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวลบ  

ตารางที ่ 2  จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จ าแนกตามประเภทของเนือ้หาข่าว 

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

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 74 4 74 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 124 0 52 72 
รวม 198 4 126 72 
 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าว พบวา่เป็นข่าวดา้นวิชาการ 4 ข่าว ดา้นบริการจ านวน 126  

ช้ินข่าว และดา้นบริหารจ านวน 72 ช้ินข่าว (บางช้ินข่าวจ าแนกเน้ือหาข่าวไดม้ากกวา่ 1 ประเภท) 

ตารางที ่3 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จ าแนกตามบทบาทข่าวทีส่ื่อน าเสนอ 

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

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 74 74 23 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 124 124 1 0 

รวม 198 198 24 0 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบวา่ มีลกัษณะเป็นการให้ข่าวสารจ านวน 198 ช้ินข่าว ใน

จ านวนน้ีมีลกัษณะของการใหค้วามรู้ร่วมดว้ย 24 ช้ินข่าว (บางช้ินข่าวจ าแนกเน้ือหาข่าวไดม้ากกวา่ 1 ประเภท) 

ตารางที ่4 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จ าแนกตามหน่วยงานในกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

เน้ือหา 
จ านวน 
ข่าว 

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

ศวก ผบ 

ข่าว
เผยแพร่ 

75 3 14 19 10 13 2 15 15 0 1 14 0 0 2 2 0 

ข่าว
พาดพิง 

124 8 8 0 16 6 0 12 0 0 5 0 0 0 0 2 73 

รวม 199 11 22 19 26 19 2 27 15 0 6 14 0 0 2 4 73 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบวา่ หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้งเรียงตามล าดบั ดงัน้ี ข่าวเก่ียวกบัผูบ้ริหาร 

73 ช้ินข่าว สถาบนัชีววตัถุ 27 ช้ินข่าว ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 26 ช้ินข่าว ส านักมาตรฐานห้องปฏิบติัการ 

22 ช้ินข่าว ส านกัยาและวตัถุเสพติด สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 19 ช้ินข่าวเท่ากนั ส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์

15 ช้ินข่าว กองแผนงานและวชิาการ 14 ช้ินข่าว ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 11 ช้ินข่าว สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทาง

การแพทย ์6 ช้ินข่าว ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์4 ช้ินข่าว สถาบนัวิจยัสมุนไพร ศูนยชุ์ดทดสอบและผลิตภณัฑ ์2 ช้ินข่าว

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

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
สยามรัฐ 2 2 4 
แนวหนา้ 5 5 10 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 8 19 27 
มติชน/มติชนบ่าย  8 18 26 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 7 8 15 
ไทยโพสต ์ 6 6 12 
ข่าวสด 2 4 6 
โพสตทู์เดย ์ 0 2 2 
กรุงเทพธุรกิจ 0 2 2 
คมชดัลึก 0 2 2 
ผูจ้ดัการรายวนั 0 1 1 
ประชาชาติธุรกิจ 0 1 1 
ฐานเศรษฐกิจ 0 3 3 
มติชนสุดสปัดาห์ 0 2 2 
สยามรัฐสุดสปัดาห์ 0 1 1 
ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 2 2 4 
สยามธุรกิจ 0 1  1 
สยามกีฬา 0 1 1 
บางกอกโพสต ์ 1 0 1 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 18 44 62 
รวม 59 124 183 
 หนังสือพิมพ์ท่ีน าเสนอข่าวเก่ียวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ ไทยรัฐ 27 คร้ัง รองลงมา ได้แก่     

มติชน 26 คร้ัง เดลินิวส์ 15 คร้ัง ไทยโพสต์ 12 คร้ัง แนวหน้า 10 คร้ัง ข่าวสด 6 คร้ัง สยามรัฐ ผูจ้ดัการสุดสัปดาห์ 4 คร้ัง

เท่ากนั ฐานเศรษฐกิจ 3 คร้ัง โพสตทู์เดย ์กรุงเทพธุรกิจ คมชดัลึก มติชนสุดสปัดาห์ 2 คร้ังเท่ากนั ผูจ้ดัการรายวนั ประชาชาติ

ธุรกิจ สยามรัฐสุดสปัดาห์ สยามธุรกิจ สยามกีฬา บางกอกโพสต ์1 คร้ังเท่ากนั และส่ือออนไลน์ 62 คร้ัง  

2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดอืนสิงหาคม 2561  จ านวน 3 เร่ือง 

(1) สธ.พฒันาชุดตรวจหาเช้ือวณัโรครู้ผลใน 2 ชัว่โมง (สวส) (เวบ็ไซตส์ปริงนิวส์ เวบ็ไซตม์ติชน เวบ็ไซตว์อ๊ยซ์

ทีว ีเวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 2 ส.ค.61 สยามรัฐ 3 ส.ค.61 เดลินิวส์บ่าย 4 ส.ค.61 แนวหนา้ ไทยโพสต ์9 ส.ค.61) 
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(2) มหกรรมคุณภาพสธ.พัฒนาห้องปฏิบัติการการแพทย์และสาธารณสุขไทยทั้ งภาครัฐและเอกชนผ่าน

มาตรฐานสากล / Event 3 ส.ค.61 (ผน. สมป. สคอ. สรส.) (ผูจ้ดัการสุดสัปดาห์ 11 ส.ค.61 แนวหนา้ ไทยโพสต์ 17 ส.ค.61 

เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์ 20 ส.ค.61) 

(3) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ฝ้าระวงัวตัถุออกฤทธ์ิใหม่ปนปลอมในผลิตภณัฑ์เสริมอาหารควบคุมน ้ าหนัก 

(สยวส) (เว็บไซต์today.line  เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์NationTV  เว็บไซต์ประชาชาติ  เว็บไซต์TNA 

เวบ็ไซต์Voice TV เวบ็ไซต์NEWS NETWORK  10 ส.ค.61 แนวหนา้ มติชน เวบ็ไซต์แนวหน้า บางกอกโพสต์ 11 ส.ค.61 

สยามรัฐ 13 ส.ค.61 แนวหนา้ ไทยโพสต ์15 ส.ค.61 มติชนบ่าย มติชน 16 ส.ค.61) 

2.2 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
  (1) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์เร่ืองชุดตรวจธาลสัซีเมีย (ช่องรามา

แชนแนล 6 ส.ค.61) 

  (2) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์เร่ืองกรมวทิยาศาสตร์การแพทยก์บัภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน (ช่อง 28 / 16 ส.ค.61) 

(3) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์เร่ืองชุดทดสอบกรมวทิยาศาสตร์ 

การแพทย ์ (ช่อง 5 / 19 ส.ค.61 ไทยพีบีเอส 28 ส.ค.61) 

 (4) ชุดตรวจวณัโรค  

-นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์ ช่องไทยพีบีเอส (27 ส.ค.61) 

-นพ.สมชาย แสงกิจพร ผอ.สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข  และ ดร.เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ ใหส้มัภาษณ์ 

ช่อง 13/ 8 ส.ค.61 วทิยเุอฟเอม็ 92.5 / 14 ส.ค.61 เดลินิวส์ เดลินิวส์บ่าย 4 ส.ค.61 

  (5) นพ.สมชาย แสงกิจพร ผอ.สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข  ใหส้มัภาษณ์เร่ืองชุดตรวจไวรัสซิกา้ (ช่อง 13/ 

 7 ส.ค.61) 

              (6) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์เร่ืองกรมวทิยาศาสตร์การแพทยก์บัการ

พฒันาสมุนไพรไทย (เดลินิวส์บ่าย 28 ส.ค.61) 

              (7) นางสาวจารุวรรณ ล้ิมสจัจะสกลุ รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองถ่านชาโค (ช่องไวท์

แชนแนล 9 ส.ค.61) 

              (8) นางสาวจารุวรรณ ล้ิมสจัจะสกลุ รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองภาชนะพลาสติกสีด า 

หรือพลาสติกรีไซเคิล (ไทยพีบีเอส 9 ส.ค.61) 

              (9) นพ.พิเชฐ บญัญติั รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองมะหาด (ช่อง 3 / 26 ส.ค.61) 

 (10) ผลตรวจขนมปังแซนวชิ ทีอ้่างว่าเป็นส าล ี 

  น.ส.จารุวรรณ ล้ิมสจัจะสกลุ รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์ ช่อง 7 (26 ส.ค.61) 

 นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เวบ็ไซตเ์นชัน่ทีว ี (26 ส.ค.61) 
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 (11) น.ส.จารุวรรณ ล้ิมสจัจะสกลุ รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองอาหารปลอมปน (ช่อง 

7 / 27 ส.ค.61) 

  (12) ) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์ เร่ืองสารเฮปตาฟลูทริน และสารแอล

เลทริน ไอโซเมอร์ สารอนัตรายในยากนัยงุยีห่อ้ “ก็อดซิลล่า” (GODZILLA) ท่ีน าเขา้จากเมียนมา (ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

28 ส.ค.61 ไทยรัฐบ่าย 29 ส.ค.61) 

 (13) ) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์ เร่ืองวคัซีนท่ีผลิตโดยใชว้คัซีนท่ีผลิต

โดยใชเ้ซลลเ์พาะเล้ียงCell based vaccine  (วทิยเุอฟเอม็ 92.5 / 31 ส.ค.61) 

2.3 ข่าวเผยแพร่อืน่ๆ 

  (1) หมายเชิญส่ือ ศ.คลินิกเกียรติคุณนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม 

"งานมหกรรมคุณภาพกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561" ท่ี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น 

(ไทยรัฐ 1 ส.ค.61 ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 3 ส.ค.61) 

 (2) กรมวิทยฯ์ เตือนผูป้ฏิบติังานดา้นรังสีระวงัอนัตรายจากรังสี ตอ้งปฏิบติัตามหลกัป้องกนั (สรส) (เดลินิวส์บ่าย 

6 ส.ค.61) 

(3) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จดัท าแอพพลิเคชนั “IBP e-lot release” เพื่อการเขา้ถึงขอ้มูลวคัซีนท่ีไดม้าตรฐาน

ส าหรับคนไทย (สชว) และข่าวกรมวทิยาศาสตร์การแพทยผ์า่นเกณฑม์าตรฐานใหม่ขององคก์ารอนามยัโลก ในการรับรอง

รุ่นการผลิตวคัซีน ก่อนจ าหน่ายและการตรวจวเิคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ (สชว) (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 11 

ส.ค.61) 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จดัท าแอพพลิเคชนั “IBP e-lot release” เพื่อการเขา้ถึงขอ้มูลวคัซีนท่ีไดม้าตรฐาน

ส าหรับคนไทย (สชว) (มติชน มติชนบ่าย ข่าวสด ข่าวสดบ่าย 31 ส.ค.61ป 

(4) FACT SHEET พิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (สชว.) (เวบ็ไซตม์ติชน 14 ส.ค.61 เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 15 ส.ค.61 ช่อง 5 / 18 ส.ค.61 แนวหนา้ 

22 ส.ค.61 ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 25 ส.ค.61 ไทยโพสต ์30 ส.ค.61) 

 (5) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ดัท าต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 2561 เฉลิมพระเกียรติในหลวง (สยวส) (ไทย

โพสต ์23 ส.ค.61) 

2.4 ภาพข่าว 
(1) นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู ้ช่วย รมต.ประจ า สธ.เป็นประธานเปิดการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย  ์(ไทยรัฐ เวบ็ไซต์ThaiPR.NET 8 ส.ค.61 มติชนบ่าย มติชน 11 ส.ค.61 ไทยโพสต์ 18 ส.ค.61 

เดลินิวส์ 22 ส.ค.61) 

(2) พิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา้ธนบุรี (มติชน 31 ส.ค.61) 



 
 

-6- 

2.5 ข่าวพาดพงิ 

(1) ว่าท่ีปลดั คนใหม่ 2 คน ไดแ้ก่ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์หรือ นพ.สมศกัด์ิ 

อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย ์(เดลินิวส์บ่าย มติชนบ่าย เดลินิวส์ มติชน 1 ส.ค.61 มติชนบ่าย 2 ส.ค.61 ไทยรัฐบ่าย 

ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 4 ส.ค.61 มติชน 7 ส.ค61) 

      ครม.อนุมติัแต่งตั้งนายสุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย  ์ ด ารงต าแหน่งปลดักระทรวง

สาธารณสุข (tnnthailand.com smartbomb.com smartbomb.com MTHAI สปริงนิวส์ ส านักข่าวไทย เว็บไซต์ประชาชาติ 

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 7 ส.ค.61 คมชดัลึก ไทยรัฐ ผูจ้ดัการ มติชน แนวหนา้ เดลินิวส์ โพสตทู์เดย ์ไทยโพสต ์

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 8 ส.ค.61 มติชนบ่าย ไทยรัฐบ่าย เดลินิวส์บ่าย ฐานเศรษฐกิจ 9 ส.ค.61 มติชนสุดสปัดาห์ 

10 ส.ค.61 ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ ผูจ้ดัการสุดสัปดาห์ 11 ส.ค.61 ข่าวสดบ่าย ข่าวสด ผูจ้ดัการสุดสัปดาห์ 12 

ส.ค.61 มติชน 13 ส.ค.61 มติชนบ่าย มติชนบ่าย มติชน 14 ส.ค.61 ไทยรัฐบ่าย แนวหนา้ ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 17 ส.ค.61 

แนวหนา้ 19 ส.ค.61) 

      ครม.แต่งตั้ง นายสุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ เป็นปลดักระทรวงสาธารณสุข แวว่วา่

อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์คือ นพ.โอภาส  การยก์วนิพงศ ์ (ไทยโพสต ์มติชน 17 ส.ค.61 มติชนบ่าย 18 ส.ค.61)  

       ครม.มีมติแต่งตั้ ง นายโอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์(เดลินิวส์ ข่าวสด สยามรัฐ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยโพสต ์

เวบ็ไซต์แนวหน้า เวบ็ไซต์Hfocus 22 ส.ค.61 เดลินิวส์บ่าย ไทยรัฐบ่าย มติชนบ่าย ฐานเศรษฐกิจ 23 ส.ค.61 ไทยรัฐบ่าย 

ไทยรัฐ มติชนสุดสปัดาห์ 24 ส.ค.61 ) 

(2) ภาพข่าว : นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรมรับโล่ห์รางวลัความเป็นเลิศด้านคุณภาพของ

หอ้งปฏิบติัการ ในงานมหกรรมคุณภาพกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(ไทยรัฐ 4 ส.ค.61) 

  (3) ศ.นพ.ธีระวฒัน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนยว์ิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยักล่าวถึงการเฝ้าระวงัการติดเช้ือโรคของทีมหมูป่าวา่ หลงัจากไดรั้บตวัอยา่งเช้ือจากทีมนกัระบาดวทิยา ศูนยไ์ด ้

ตรวจโรคอุบติัใหม่ (ติดต่อจากถ ้ า) โรคเขตร้อนและโรคระบบทางเดินหายใจ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจโรคจาก

แมลง หน่วยปรสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ตรวจโรคจากปรสิต หน่วยจุลชีววทิยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ตรวจโรคจาก

หนู และเช้ือรา สถาบนัวิจยัวทิยาศาสตร์การแพทยท์หารของไทย ตรวจโรคจากเห็บและหมดั  และสถาบนัวจิยัวิทยาศาสตร์

การแพทยท์หารของสหรัฐอเมริกา ตรวจโรคจากแมลง (คมชดัลึก 8 ส.ค.61) 

  (4) สถาบนัอาหารไดสุ่้มตวัอยา่งกุง้จ่อม จ านวน 5 ตวัอยา่ง จากร้านคา้ 5 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อน ามาวเิคราะห์

เช้ือสแตป-ฟิโลคอคคสั ออเรียส ปนเป้ือน ผลวเิคราะห์ปรากฏวา่ พบปนเป้ือนในกุง้จ่อมทุกตวัอยา่ง  แต่พบในปริมาณนอ้ย

มากๆ และยงัไม่เกินเกณฑคุ์ณภาพทางจุลชีววทิยาของอาหารฯ ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยก์ าหนด (ไทยรัฐ 10 ส.ค.61) 

  (5) หอ้งปฏิบติัการศึกษาชีวสมมูล สถาบนัวจิยัและพฒันา องคก์ารเภสชักรรม ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน

หอ้งปฏิบติัการท่ีดีจากส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และปีน้ีไดรั้บรางวลัความเป็นเลิศดา้น 
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คุณภาพของหอ้งปฏิบติัการ ในงานมหกรรมคุณภาพ ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(สยามรัฐสปัดาห์วจิารณ์ 10 ส.ค.61 

โพสตทู์เดย ์15 ส.ค.61) 

  (6) บริษทั อินดีม กรุ๊ป จ ากดั มีจุดเด่นในการผลิตจากน ้ าแร่ธรรมชาติของไทยท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพ

มาตรฐานจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ซ่ึงมีคุณสมบติัเทียบเท่าแบรนดช์ั้นน าจากต่างประเทศ  (เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

เวบ็ไซตt์haipr.net 3 ส.ค.61 สยามธุรกิจ 11 ส.ค.61) 

          (7) ในโอกาสท่ีสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 ทรงเจริญพระชนมายคุรบ 72 พรรษา 

กระทรวงสาธารณสุขจดัท าหนงัสือ "กินตามแม่" ซ่ึงพระราชด ารัสของสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 

9 เก่ียวกบัอาหาร และโภชนาการ เป็นท่ีมาการเซตเมนูต่างๆ โดยทีมงานจาก อย. กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์มาช่วยคดัเลือก

อาหารทอ้งถ่ินในภูมิภาคต่างๆ ท่ีมีคุณค่าของสารอาหารหลากหลาย เป็นอาหารสุขภาพ สามารถปรุงไดท่ี้บา้น (กรุงเทพ

ธุรกิจ 12 ส.ค.61) 

  (8) ภาพข่าวศาสตราจารย ์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทยปิ์ยะสกล สกลสตัยาทร รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

สาธารณสุข เปิดประชุมวชิาการต่อตา้นวณัโรคระดบัชาติ UNITE TO END TB TOGETHER WE CAN  จดัโดยกรม

ควบคุมโรค กรมการแพทย ์และกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(ไทยโพสต ์13 ส.ค.61) 

 (9)  ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  แจง้ผลการตรวจวเิคราะห์ ผลิตภณัฑ ์เซรดเดต มอซซาเรลลา ชีส 

(ครีมชีส) ตราคราฟท ์ผลิตโดย บ.คราฟทฟ์ู้ ด โกลเบิล รัฐอิลินอยส์ สหรัฐฯ ผลการตรวจวเิคราะห์จากกรมวทิยาศาสตร์ 

การแพทย ์พบมีมนัเนยค านวณโดยไม่รวมน ้ า เท่ากบั 36.34 กรัมตอ่ 100 กรัม ซ่ึงไม่เขา้มาตรฐานตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (สยามรัฐ 14 ส.ค.61) 

  (10) งานมหกรรมงานวจิยัแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) จดัโดยส านกังานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ ภายในงานมีพิธีมอบรางวลั Thailand Research Expo 2018 Award โดยกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ไดรั้บรางวลั 

Silver Award และรางวลั Bronze Award (ไทยรัฐ เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 14 ส.ค.61 ไทยรัฐบ่าย 15 ส.ค.61) 

  (11) คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ จะประชุมหารือแนวนโยบายการจดัตั้ง "ส านกังานการมาตรฐาน การเพ่ิม

ผลิตภาพ และนวตักรรมแห่งชาติ" เพ่ือด าเนินการ 3 เร่ืองหลกั คือ มาตรฐาน (standard) ผลิตภาพ (productivity) นวตักรรม 

(innovation) ดว้ยการรวบหน่วยงานดา้นมาตรฐาน 4 หน่วยงาน เขา้ไวด้ว้ยกนัใหเ้ป็นหน่วยงานมาตรฐานเดียว หรือ single 

agency โดยหน่วยงานใหม่จะมีฐานะเป็นองคก์รอิสระ สงักดัส านกันายกรัฐมนตรี  ไดแ้ก่ ส านกังานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม  ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กรมวทิยาศาสตร์

บริการ (ประชาชาติธุรกิจ 16 ส.ค.61) 

  (12) นพ.สุรโชค ต่างววิฒัน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงการตรวจวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้วา่ ปัจจุบนัไทยมี

มาตรฐานการตรวจท่ีเขม้ขน้เพ่ิมมากข้ึน จากเดิมเราจะใชม้าตรฐานท่ีประเทศกวา่คร่ึงโลกใชน้ัน่ก็คือ การขอดูขอ้มูลเอกสาร

การศึกษาประสิทธิภาพของวคัซีนจากประเทศตน้ทางท่ีมีการศึกษามาแลว้ แต่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความมัน่ใจ 
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มากข้ึน ในปี 2561 อย. ร่วมกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์สุ่มตรวจวคัซีนส าหรับยาสตัวทุ์กยีห่อ้ท่ีมีการน าเขา้มาในประเทศ

ไทย เช่น มีการน าวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้เขา้มา 1 แสนโดส กรมวทิยฯ์ จะมีการสุ่มตรวจตามหลกัวชิาการ ไม่ระบุวา่

จะสุ่มตรวจลอตใด จะใชร้ะยะเวลาการตรวจประมาณ 1-2 สปัดาห์ดงันั้น จึงถือวา่วคัซีนมีมาตรฐานและความปลอดภยัสูง 

(ผูจ้ดัการออนไลน์ 14 ส.ค.61 เวบ็ไซตป์ระชาชาติ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 15 ส.ค.61 เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์ไทยรัฐ 

ไทยโพสต ์มติชน 16 ส.ค.61 มติชนบ่าย ไทยโพสต ์17 ส.ค.61 ข่าวสด 18 ส.ค.61) 

   (13) สถาบนัอาหารไดสุ่้มตวัอยา่ง ย  ามะม่วงปูมา้ จ านวน 5 ตวั อยา่งจากร้านคา้ 5 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯเพ่ือน ามา

วเิคราะห์เช้ือวบิริโอพาราฮีโมไลติคสัปนเป้ือน ผลวเิคราะห์ปรากฏวา่พบเช้ือดงักล่าว ปนเป้ือนในย  ามะม่วงปูมา้ 3 ตวัอยา่ง

ตามเกณฑคุ์ณภาพทางจุลชีววทิยาของอาหารฯ ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ก าหนดใหต้อ้งไม่พบเช้ือวบิริโอ พาราฮี

โมไลติคสั ปนเป้ือนเลยในอาหาร (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 17 ส.ค.61) 

  (14) จากการเคล่ือนไหวเรียกร้องหา้มใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟ

เซต ซ่ึงยนืยนัตามมติของกระทรวงสาธารณสุข เม่ือปี 2560 และคดัคา้นมติของคณะกรรมการวตัถุอนัตรายท่ีมีมติสวนทาง 

สธ. โดยใหใ้ชส้ารเคมีดงักล่าว  นายวฑูิรย ์เล่ียนจ ารูญ ผูอ้  านวยการมูลนิธิชีววถีิ กล่าววา่ ผลการลงมติของคณะกรรมการ

วตัถุอนัตรายทั้งหมด 29 คน มีผูม้าประชุม 25 คน พบวา่ กรณีพาราควอต เสนอใหแ้บนมีเพียง 4 คน คือ เลขาธิการ อย. 

ตวัแทนกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ อธิบดีกรมปศุสตัว ์และ รศ.จิราพร ท่ีเหลือไม่แบน และอีก 4 คนไม่ออกเสียง (เวบ็ไซต์

ไทยโพสต ์20 ส.ค.61 มติชน 21 ส.ค.61 มติชนบ่าย  22 ส.ค.61) 

                      มูลนิธิชีววถีิรายงานวา่ รศ.ดร.จิราพร ล้ิมปานานนท ์ผูท้รงคุณวฒิุจากองคก์รสาธารณประโยชน์ดา้นการ

คุม้ครองผูบ้ริโภค ผูแ้ทนจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทยล์งมติแบนสารพิษร้ายแรง 3 ชนิด ทั้งพาราควอต คลอร์ไพริฟอส 

และไกลโฟเซต ส่วนผูแ้ทนจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เสนอแบนพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส และ

ผูแ้ทนจากกรมปศุสตัว ์ซ่ึงลงมติสวนหน่วยงานอ่ืนในกระทรวงเกษตรฯ โดยเสนอใหแ้บนพาราควอต ซ่ึงน่าจะมีเหตุผลจาก

การท่ีการใชพ้ารา ควอตไดส่้งผลกระทบต่อการเล้ียงววัควายของชุมชนทอ้งถ่ิน (ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ ผูจ้ดัการออนไลน์ 25 

ส.ค.61) 

 (15) นพ.พิเชฐ บญัญติั รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ป็นประธานเปิดการประชุมวชิาการเทคนิค

การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข โดย ดร.สลกัจิต ชุติพงศว์เิวท รับโล่ประกาศเกียรติคุณ (เวบ็ไซตเ์มดเทคทูเด 2 ส.ค.61) 

 (16) งานประชุมวชิาการต่อตา้นวณัโรคระดบัชาติ UNITE TO END TB TOGETHER WE CAN เม่ือ 8 ส.ค.61 จดั

โดย กรมควบคุมโรค การการแพทย ์และกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เพื่อพฒันาบุคลากรทางการแพทยต์ามแนวทางการ

ควบคุมวณัโรคในประเทศไทย (เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ 8 ส.ค.61) 

  (17) กรณีชาวบา้นใน อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  สงสยัวา่ไสห้มูหยองท่ีซ้ือมารับประทานอาจเป็นส าลี 

นั้น เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองผูบ้ริโภค จ.อุบลราชธานี ไดเ้ขา้เก็บตวัอยา่งแซนดว์ชิ  ท่ีร้านคา้ใน ต.บวังาม อ.เดชอุดม  เพ่ือส่งให้

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์พิสูจน์ และไปดูสถานท่ีผลิต ปรากฏวา่  เป็นบา้นเช่าชั้นเดียว 3 หอ้ง ถูกปิดกญุแจแน่นหนา โดย

มีผูเ้ช่าอาศยัท างานอยูร้่านหมูกระทะแต่ไม่มีการผลิตแซนดว์ชิแต่อยา่งใด (เดลินิวส์ 23 ส.ค.61) 
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  (18) ไซบูทรามีน (sibutramine) เป็นสารเคมีอินทรีย ์มีคุณสมบติัออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนกลาง ส่งผลลด

การท าลายสารส่ือประสาท มีความรู้สึกไม่หิวหรืออ่ิมเร็วข้ึน และกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ไดต้รวจพบ ผลิตภณัฑอ์าหาร

เสริมยาลดความอว้น มีสารไซบูทรามีนเป็นยาท่ีมีขอ้บ่งช้ีใชเ้พ่ือรักษาโรคอว้น (เวบ็ไซตแ์นวหนา้ แนวหนา้ 26 ส.ค.61) 

  (19) ตามท่ีปรากฏข่าวแซนดว์ชิ น าส าลีมาท าเป็นไสห้มูหยอง โดยมีผูผ้ลิตอยูใ่นทอ้งท่ี ต.ปทุม อ.เมือง จ.

อุบลราชธานี ผลการออกตรวจสอบสถานท่ีผลิตตามท่ีแสดงในฉลากพบวา่สถานท่ีดงักล่าวเป็นบา้นเช่า ไม่มีการผลิตอาหาร 

ดงันั้น "มอสด้ี แซนวชิ" จึงมีฉลากเพ่ือลวงหรือพยายามลวงผูซ้ื้อใหเ้ขา้ใจผดิในเร่ืองสถานท่ีผลิต จึงเขา้ข่ายเป็นอาหารปลอม 

ส านกังานสาธารณสุข จ.อุบลราชธานี ไดส่้งตวัอยา่งแซนดว์ชิสอดไสส้ าลีไปตรวจท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซต์

เดลินิวส์ เวบ็ไซตข์่าวสด เวบ็ไซตข์่าวช่อง 1 (31) เวฐ็ไซตนิ์ววนัไลฟ์ เวบ็ไซตข์่าวสด เวบ็ไซตข์่าวช่องวนั เวบ็ไซตนิ์ว

วนัไลฟ์ เวบ็ไซตที์เอน็เอน็ 25 ส.ค.61เวบ็ไซตช่์อง 3 / 26 ส.ค.61 เดลินิวส์บ่าย 27 ส.ค.61)  

  (20) ยนิดีกบั บริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ ยนิูต้ี จ ากดัรับโล่รางวลั คุณภาพความเป็นเลิศการทดสอบความช านาญ

หอ้งปฏิบติัการ หรือ DMSc PT Award ดา้นเคร่ืองส าอาง ในงานมหกรรมคุณภาพ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ในแนวคิด 

Smart Quality 4.0 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (thaipr.net 24 ส.ค.61 กรุงเทพธุรกิจ 27 ส.ค.61 ฐานเศรษฐกิจ 30 ส.ค.61 ) 

 (21) ภาพข่าว แสดงความยนิดีกบันกัศึกษาผูน้ าเมืองรุ่น 3 อาทิ นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย (สยามกีฬา 26 ส.ค.61) 

 (22) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ป็นประธานประชุมสมัมนาเครือข่ายเทคนิค

การแพทยส์ญัจร และบรรยายพิเศษเร่ืองนโยบายพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทยส์ าหรับนกัเทคนิคการแพทย ์

(เวบ็ไซตM์edtechtoday 27 ส.ค.61) 

 (23) โรงพยาบาลลานนารับรางวลัความเป็นเลิศดา้นหอ้งปฏิบติัการตรวจสุขภาพท างานต่างประเทศจาก

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตเ์ชียงใหม่นิวส์ 26 ส.ค.61) 

 (24) เจา้หนา้ท่ีต ารวจใหผู้เ้สียหายยืน่ค  าร้องคดัคา้นการประกนัตวันายวรัิตน์ สุขแสง เพราะขู่จะฆ่ายกครัว ขณะน้ี

ไดส่้งเลือดไปตรวจสารเสพติดท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เบ้ืองตน้ตรวจปัสสาวะไม่พบผลบวก แต่ตอ้งรอผลตรวจเลือด

ต่อไป (เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์28 ส.ค.61) 

 (25) นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์รองปลดักระทรวงสาธารณสุข วา่ท่ีอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ให้

สมัภาษณ์ถึงอนัตรายของสตัว ์มีพิษช่วงน ้ าท่วมขงั (เวบ็ไซตt์haipr.net 28 ส.ค.61) 
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