
 
 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดอืนมนีาคม 2562 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                 5 เร่ือง 

 1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                      4 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน มี.ค.62 เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 65  คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                   33 คร้ัง  

                         (โทรทศัน์ 6 คร้ัง ส่ือส่ิงพิมพ ์17 คร้ัง เวบ็ไซต ์10 คร้ัง) 

  1.2.2 ข่าวพาดพิง 15  เร่ือง        56  คร้ัง  

            (ส่ือส่ิงพิมพ ์22 คร้ัง เวบ็ไซต ์11 คร้ัง)              

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน                          2,942,733.20 บาท 

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                                  2,382,733.20 บาท           

-  ส่ือวทิย ุ                                                          -  บาท 

-  ส่ือโทรทศัน ์                                                     560,000.00 บาท           

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ านวน 84 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)   

  - ทางอีเมล                                  34   ราย 

  - ทางโทรศพัท ์                                   6   ราย 

  - ทางแฟนเพช เฟชบุค๊                              44     ราย 

  - มาดว้ยตนเอง           0       ราย 

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง 

ตารางที ่1 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ตามลกัษณะของผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 33 33 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 33 1 32 0 
รวม 66 34 32 0 
 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ในเดือนมีนาคม 2562 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้งหมด 66 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการส่งเผยแพร่  จ านวน 33 ช้ินข่าว และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนให้

ข่าวพาดพิงถึงกรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 33  ช้ินข่าว  โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของกรมวทิยาศาสตร์ 

การแพทยใ์นเชิงบวก 34 ช้ินข่าว  ข่าวกลาง 32 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวลบ 
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ตารางที ่ 2  จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จ าแนกตามประเภทของเนือ้หาข่าว 

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

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 33 0 33 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 33 0 33 0 
รวม 66 0 66 0 
 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าว พบวา่ข่าวทั้งหมดจ านวน 66 ช้ินข่าว เป็นข่าวดา้นบริการ 

(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 33 33 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 33 32 2 0 

รวม 66 65 2 0 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบว่า มีลกัษณะเป็นการให้ข่าวสารจ านวน 65 ช้ินข่าว  ให้

ความรู้ร่วมดว้ย 2 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 

33 2 0 0 0 2 0 0 0 27 4 27 0 0 0 0 0 

ข่าว
พาดพิง 

33 0 0 7 10 7 4 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 

รวม 66 2 0 7 10 9 4 0 1 28 5 28 0 0 0 2 1 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้งเรียงตามล าดับ ดังน้ี ส านักวิชาการ

วิทยาศาสตร์การแพทย ์กองแผนงานและวิชาการ 28 ช้ินข่าวเท่ากนั ส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 10 ช้ินข่าว 

สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 9 ช้ินข่าว ส านกัยาและวตัถุเสพติด 7 ช้ินข่าว สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์5 

ช้ินข่าว สถาบนัวิจยัสมุนไพร 4 ช้ินข่าว ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย  ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์2 ช้ินข่าวเท่ากนั 

ส านักรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์และข่าวเก่ียวกับผูบ้ริหาร  1 ช้ินข่าวเท่ากัน (บางช้ินข่าวจ าแนกเน้ือหาข่าวไดม้ากกว่า 1 

หน่วยงาน) 
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ตารางท่ี 5 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ าแนกตามจ านวนคร้ัง/ช้ินข่าวท่ีลงในส่ือส่ิงพิมพ ์

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
สยามรัฐ 3 1 4 
แนวหนา้ 1 0 1 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 0 5 5 
มติชน/มติชนบ่าย  2 5 7 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 1 6 7 
ไทยโพสต ์ 2 3 5 
ข่าวสด 4 0 4 
บางกอกโพสต ์ 1 0 1 
กรุงเทพธุรกิจ 0 1 1 
คมชดัลึก 2 0 2 
บางกอกทูเดย ์ 0 1 1 
สยามรัฐรายสปัดาห์ 1 0 1 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 10 11 21 
รวม 27 33 60 

 หนงัสือพิมพท่ี์น าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ มติชน เดลินิวส์ 7 คร้ังเท่ากนั 

รองลงมา ไดแ้ก่ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ 5 คร้ังเท่ากนั สยามรัฐ ข่าวสด 4 คร้ังเท่ากนั คมชดัลึก 2 คร้ัง แนวหนา้ บางกอกโพสต ์

กรุงเทพธุรกิจ บางกอกทูเดย ์สยามรัฐรายสปัดาห์ 1 คร้ังเท่ากนั และส่ือออนไลน์ 21 คร้ัง 

2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดอืนมนีาคม 2562  จ านวน 5 เร่ือง 

  (1) กรมวิทยฯ์ พฒันาการทดสอบผลิตภณัฑ์ยาฆ่าเช้ือ และเผย 70% (v/v) แอลกอฮอล์ใชฆ่้าเช้ือวณัโรคไดผ้ลดี 

(สสว. สวส.) (สยามรัฐ 4 มี.ค.62 คมชดัลึก 6 มี.ค.62) 

 (2) กรมวทิยฯ์ เปิดเวทีโชวผ์ลงานสุขภาพดีดว้ยวทิยาศาสตร์การแพทย ์ (สววพ. ผน.) (ช่อง 13 ช่อง 5  / 18มี.ค.62

ข่าวสดบ่าย ข่าวสด ไทยโพสต ์เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์19 มี.ค.62 เวบ็ไซตส์ภาเทคนิคการแพทย ์21 มี.ค.62 สยามรัฐ 28 มี.ค.62 

สยามรัฐสปัดาห์วจิารณ์ 30 มี.ค.62) 

 (3) ปิดฉากงานประชุมวชิาการวิทยาศาสตร์การแพทย ์คร้ังท่ี 27 เฟ้นผลงานเด่น 17 เร่ือง  (สววพ. ผน.) (ช่อง 36 

PPTV ช่อง 13 Family ช่อง 16 TNN 20 มี.ค.62 ช่อง 5 เวบ็ไซตน์สพ.ข่าวชดัประเดน็จริง เวบ็ไซตค์นข่าว เวบ็ไซตN์EWS 

PLUS เวบ็ไซตที์นิวส์ 21 มี.ค.62 มติชนบ่าย มติชน ไทยโพสต ์22 มี.ค.62 แนวหนา้ 23 มี.ค.62 เดลินิวส์ 23 มี.ค.62) 

  (4) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยห์ารือนกัวจิยัชั้นน าของประเทศเพ่ือวจิยัรหสัพนัธุกรรมคนไทย (สชพ) (ผูจ้ดัการ

ออนไลน์ เวบ็ไซตT์hailand Plus เวบ็ไซต ์Hfocus 22 มี.ค.62 คมชดัลึก 26 มี.ค.62) 

 (5) 3 ผลงานเด่น ควา้รางวลั DMSc Award  (สววพ. ผน.) (สยามรัฐ 28 มี.ค.62 ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 29 มี.ค.62) 
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2.2 ข่าวเผยแพร่อืน่ๆ 

 (1) Fact Sheet  77 ปีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กา้วสู่การเป็นองคก์รนวตักรรม (ผน) 

  (2) หมายเชิญเขา้ร่วมการประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทยค์ร้ังท่ี 27 (บางกอกโพสต ์18 มี.ค.62) 

2.3 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
- 

2.4 ภาพข่าว 

- 

2.5 ข่าวพาดพงิ 

  (1) ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเพาะปลูกและปรับปรุงพนัธ์ุพืช องคก์ารเภสัชกรรมกล่าวถึงเหตุผล

ของการปลดลอ็กกญัชาของไทยก็เพ่ือใหมี้การน าไปใชใ้นทางการแพทย ์การท ายาเพ่ือรักษาโรค เพราะฉะนั้นจึงตอ้งควบคุม

อย่างเขม้ข้น  ก่อนหน้าน้ีท่ี องค์การเภสัชฯ น ากัญชาของกลางท่ีเคยคิดว่าจะน ามาสกัดใช้ทางการแพทย์ ไปตรวจท่ี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็พบการปนเป้ือนโลหะหนักอย่างชดัเจน ดงันั้น ผูบ้ริหารองค์การเภสัชกรรมจึงท าแคมเปญ

เร่งด่วนปลูกกญัชาเพ่ือเป็นวตัถุดิบบนเน้ือท่ี 100 ตารางเมตรของโรงงานผลิตยารังสิต คลอง 10 (เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์  3 

มี.ค.62 มติชนบ่าย 5 มี.ค.62) 

  นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลดักระทรวง สธ. กล่าววา่ ท่ีผ่านมาคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษไดใ้หค้วาม

เห็นชอบในการอนุญาตการศึกษาวิจัยและการครอบครองกัญชาให้กับหลายหน่วยงาน เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลยัรังสิต องคก์ารเภสัช กรรม (อภ.) กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ศูนยฝึ์กสุนัขต ารวจ การอนุญาตการปลูกและการใชป้ระโยชน์กญัชาตอ้งด าเนินการภายใตก้รอบกฎหมายปัจจุบนั (ไทย

โพสต ์5 มี.ค.62) 

   นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร รมว.สธ.ให้สัมภาษณ์ว่า นายกรัฐมนตรีให้ สธ.สร้างความเขา้ใจกับประชาชนว่า 

กฎหมายกญัชาท่ีออกมาเป็นในเร่ืองการวิจยัและประโยชน์ทางการแพทยเ์ท่านั้น ซ่ึงหลายประเทศทัว่โลกก็ท า ขณะน้ี อย. 

กรมการแพทย ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย  ์กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยู่

ระหวา่งสร้างความเขา้ใจในเร่ืองน้ี (ผูจ้ดัการออนไลน์ 6 มี.ค.62 มติชน 7 มี.ค.62) 

 (2) สถาบันอาหารสุ่มตวัอย่างส้มต ากุ้งสดจ านวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ย่านการค้าในเขตกรุงเทพฯ ผลวิเคราะห์ 

ป รากฏ ว่าพบ เช้ื อปน เป้ื อน ในส้ม ต ากุ้ งสด  2 ตัวอย่ าง  ทั้ ง น้ี  เกณฑ์ คุณ ภาพท าง จุล ชี ววิท ยาของอาห ารฯ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ก าหนดให้ตอ้งไม่พบเช้ือชนิดน้ีปนเป้ือนในอาหารเลย (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 8 

มี.ค.62) 

 (3) "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก" ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ท่ีประสบความส าเร็จใน "การ

แปรรูปสมุนไพร" ท าเป็น "ผงสมุนไพรชงพร้อมด่ืม" วตัถุดิบสมุนไพรต่าง ๆ ท่ีน ามาท าเป็นผลิตภณัฑจ์ะตอ้ง "ปลอด 
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สารเคมีตกค้าง" ซ่ึงสมาชิกของกลุ่มฯ ท่ีจะสมัครเข้าร่วมจะต้องเซ็นสัญญาว่าต้องปลูกสมุนไพรท่ีปลอดภัยเท่านั้ น 

นอกจากนั้นยงัมีการตรวจสอบสารเคมีตกคา้งท่ีรายผลิตอีกดว้ย และหลงัจากท่ีแปรรูปเป็นผลิตภณัฑเ์สร็จบรรจุซองแลว้ก็จะ

มีการส่งไปตรวจท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กบัสถาบนัอาหาร (เดลินิวส์ เดลินิวส์บ่าย 9 มี.ค.62) 

 (4) งาน "วนันักประดิษฐ์ ประจ าปี 2562" มีส่ิงประดิษฐ์ช่ือว่า "Clean Oyster" หรือ เคร่ืองท าความสะอาดหอย

นางรม ซ่ึงเป็นผลงานของวทิยาลยัเทคนิคสุราษฎร์ธานี มีกลไกท าความสะอาดหอยดว้ยระบบคล่ืนน ้ า โดยไดมี้การส่งหอย

น างรม ท่ี ผ่ าน กระบ วนการล้างด้วย เค ร่ือ ง  Clean Oyster ไปตรวจ ท่ี สถ าบัน วิจัยวิท ยาศ าสต ร์ส าธารณ สุข 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ พบวา่มีความสะอาดอยูใ่นระดบัปลอดภยัรับประทานได ้(กรุงเทพธุรกิจ 10 มี.ค.62) 

  (5) ภก.ดร.สุวทิย ์ธีรกลุชน ผูอ้  านวยการบริษทัผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย (ไทยเฮิร์บ) ให้ขอ้มูลวา่ แคปซูลใบหม่อน

ออร์แกนิก เป็นสารสกดัจากใบหม่อน โดยการต่อยอดมาจากผลวจิยัของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ท่ีไดท้ดลองในผูสู้งวยั

อาย ุ50 ปีข้ึนไป วา่มีประสิทธิภาพในการช่วยเร่ืองการทรงตวั และความจ าท่ีดีในผูสู้งวยั แนวโนม้การใชใ้บหม่อนในการ

ดูแลสุขภาพมีมากข้ึน อนัเน่ืองจากผลการศึกษาวิจยัของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ท่ีออกมาระบุถึงสรรพคุณ ซ่ึงทางไทย

เฮิร์บไดน้ าองคค์วามรู้ดงักล่าวมาใชใ้นรูปแบบของการสกดัและท าเป็นแคปซูล (ไทยโพสต ์14 มี.ค.62) 

 (6) ดร.ปราณี ฟู่ เจริญ ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองยีนโกลบินท่ีผิดปกติ ท่ีเป็นสาเหตุของโรคธาลสัซีเมียในประเทศไทย โดย

การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภว์า่เป็นโรคธาลสัซีเมียหรือไม่ มีการตรวจ screen เพ่ือท่ีจะดูวา่ใครเป็นคู่เส่ียง หรือใครท่ีมียีน

แฝงธาลสัซีเมียอยูบ่า้งในประเทศ จนกระทัง่มีการน าไปใชโ้ดยกระทรวงสาธารณสุข ทั้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กรม

อนามยั กรมการแพทย ์มีการควบคุมป้องกนัโรคน้ีข้ึนในประเทศไทย และไดผ้ลส าเร็จในระดบัหน่ึง (ไทยโพสต ์15 มี.ค.62) 

 (7) ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการระดบัภูมิภาคเร่ือง “Building Asia-Pacific Individual 

Monitoring (IMS) Capabilities toward Regional Sustainable Network” โดยเชิญหน่วยงานทั้งภายนอก และภายในประเทศ 

อาทิ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 20 มี.ค.62) 

 (8) บทความเร่ือง 7 อาหารผูห้ญิงกินแลว้หน้าเด็ก ชะลอแก่ บ ารุงสุขภาพ ระบุท่ีมาของข้อมูลจาก thaihealth 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์amproghealth (เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 20 มี.ค.62) 

  (9) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ไฮไลท์หน่ึงของมหกรรมงานวิจัย

แห่งชาติ 2562 คือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยสมุนไพร กบัผลงาน "เขียงร้อยบาทสู่มะหาดร้อยลา้น: 

นวตักรรมเคร่ืองส าอาง serum all in one ผสมสารสกดัมะหาด" กรมวทิยาศาสตร์การแพทยโ์ดยสถาบนัวจิยัสมุนไพร ไดว้จิยั

และพฒันาผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางตน้แบบจากสารสกดัมะหาดผา่นกระบวนการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากลข้ึน 

โดยศึกษาวธีิการเตรียมสารสกดัมะหาดใหไ้ดส้าร oxyresveratrol ท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง น ามาพฒันาสูตรต ารับเป็นผลิตภณัฑ ์

serum all in one ถือไดว้่า เป็นอีกงานวิจยัท่ีลงจากห้ิงสู่โลกธุรกิจไดอ้ย่างแทจ้ริง (บางกอกทูเดย ์22 มี.ค.62 เวบ็ไซต์Med 

Hub News 30 มี.ค.62) 

  (10) คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) เปิดเผยผลการสุ่มเก็บตวัอยา่งถุงกระสอบพลาสติกบรรจุน ้ าแขง็จาก

โรงงานผลิตน ้ าแขง็ และร้านคา้จ าหน่ายน ้ าแขง็ 10 แห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใหก้รมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
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ตรวจวเิคราะห์ ผลการตรวจสอบแบ่งออกเป็น 2 มาตรฐานอา้งอิงตามประกาศกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เร่ืองเกณฑ์

คุณภาพจุลชีววทิยาของ อาหารและภาชนะสมัผสัอาหาร โดยมาตรฐานแรกเป็นมาตรฐานท่ีก าหนดจุลินทรียท่ี์เป็นตวับ่งช้ี

คุณลกัษณะตอ้งพบจุลินทรียน์อ้ยกวา่ 1,000 ซีเอฟยตู่อถุง โดยตรวจพบวา่มีเช้ืออีโคไล 5 ร้าน จาก 9 ร้าน ท่ีไม่ผา่นเกณฑ์

มาตรฐาน มีเพียงร้านเดียวท่ีผา่นมาตรฐาน ส่วนมาตรฐานท่ี 2 เป็นมาตรฐานเกณฑท่ี์ก าหนดเช้ือจุลินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดโรคมี 2 

ร้านคา้ ท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐานน้ี (เดลินิวส์ 26 มี.ค.62 เดลินิวส์บ่าย เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ ไทยรัฐ ไทยรัฐบ่าย  27 มี.ค.62) 

 (11) ภาพ น.พ.โอภาส การยก์วนิพงศ์ อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จากข่าว “จากทอ้งนา สู่พาขา้ว” โครงการ

อาหารปลอดภยั (เดลินิวส์ 27 มี.ค.62) 

  (12) นพ.ธวชั สุนทราจารย ์ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลงัเป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ วา่ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการป้องกนัควบคุมโรคไขห้วดัใหญ่ ปี 2562 มุ่งลดการ

ป่วย การเสียชีวิต และผลกระทบจากการระบาด ดว้ย 3 มาตรการส าคญั รวมทั้งเตรียมวคัซีน ส าหรับบุคลากร 4 แสนโดส 

ได้ แ ก่  บุ ค ล าก รท างก ารแพ ท ย์  เจ้ าห น้ า ท่ี ส อบ สวน ค วบ คุ ม โรค  เจ้ าห น้ า ท่ี ท าล ายสั ต ว์ ปี ก  โด ยข้อ มู ล

กรมวิทยาศาสตร์การแพทยช่์วงเดือนมกราคมและกุมภาพนัธ์ 2562 พบไวรัสไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุ B มากข้ึน (ผูจ้ดัการ

ออนไลน์ 27 มี.ค.62 มติชน ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 28 มี.ค.62 สยามรัฐ 29 มี.ค.62) 

 (13) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เป็นประธานหารือร่วมกับสภาคณบดีสถาบันผูผ้ลิตบัณฑิตเทคนิค

การแพทย์แห่งประเทศไทย สภาเทคนิคการแพทย ์และคณบดีคณะเทคนิคการแพทยแ์ละสหเวชศาสตร์ 11 สถาบัน

ขบัเคล่ือนแผนบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทยในยทุธศาสตร์การพฒันาก าลงัคน (เวบ็ไซตส์ภาเทคนิการแพทย ์27 มี.ค.62) 

  (14) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ขอแสดงความยินดีกบั รองศาสตราจารย ์นายแพทย์

ชาญวทิย ์พรนภดล สาขาวชิาจิตเวชเด็กและวยัรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ท่ีหนงัสือเร่ือง โรคสมาธิสั้น ADHD ไดรั้บรางวลั 

DMSc Award ชนะเลิศ ประเภท หนงัสือ/ต าราทางวทิยาศาสตร์การแพทย ์ซ่ึงจดัโดยกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และ มูลนิธิ

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตค์ณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 27 มี.ค.62) 

 (15) นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยวา่ ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนจาก

ประชาชนให้ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางเฟซบุ๊ก ไดแ้ก่ ไนน์วนัวนั ซ่ึงพบขอ้ความอวดอา้งสรรพคุณ

ทางเพศและผลิตภณัฑ์อาหาร SC Mix เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมร้วม ชนิดผง ผูบ้ริโภคสามารถสังเกตว่าสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์

เหล่านั้นโฆษณาเกินจริงหรือไม่ เช่น ส่ือวา่ผลิตภณัฑ์ไดก้ารรับรองคุณภาพจาก อย. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ ไร้

สารเคมี ไร้สารพิษ เป็นตน้ (เวบ็ไซตส์ปริงนิวส์ 28 มี.ค.62) 
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