
 
 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2560 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                       8 เร่ือง 

 1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                      3 เร่ือง 

1.3 สมัภาษณ์/ขอ้มูล                                                 4 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน พ.ย.60 เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 159 คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                 77 คร้ัง  

                         (โทรทศัน์ 17 คร้ัง วทิย ุ2 คร้ัง ส่ิงพิมพ ์24 คร้ัง เวบ็ไซต ์34 คร้ัง) 

 1.2.2 ข่าวพาดพิง 21  เร่ือง      82  คร้ัง  

            (โทรทศัน์ 6 คร้ัง วทิย ุ7 คร้ัง ส่ือส่ิงพิมพ ์40 คร้ัง เวบ็ไซต ์29 คร้ัง)              

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน                       4,557,445.40  บาท 

-  ส่ือโทรทศัน ์                          1,103,998.00    บาท 

-  ส่ือวทิย ุ                               18,250.00    บาท 

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                    3,435,197.40    บาท           

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ านวน 35 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร) 

  - ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์                       14   ราย    

  - ทางโทรศพัท ์                                  2   ราย 

  - ดว้ยตนเอง         2          ราย  

  - ทางแฟนเพช เฟชบุค๊                       17 ราย 

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง  

ตารางท่ี 1 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์ามลกัษณะของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 77 77 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 82 0 82 0 
รวม 159 77 82 0 
 จากตารางท่ี 1  แสดงให้เห็นวา่ในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บ

การเผยแพร่ส่ือมวลชนทั้งหมด 159 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการส่งเผยแพร่  และจากการสมัภาษณ์จ านวน 77 ช้ินข่าว  

และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนใหข้่าวพาดพิงถึงกรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 82  ช้ินข่าว  โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์

ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นเชิงบวก 77 ช้ินข่าว ข่าวกลาง 82 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวท่ีส่งผลกระทบเชิงลบเลย 



 
 

  -2- 

 

ตารางท่ี  2  จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จ าแนกตามประเภทของเน้ือหาข่าว 

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

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 77 2 74 1 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 82 0 67 15 
รวม 159 2  141 16 
 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าว พบวา่เป็นข่าวดา้นวิชาการจ านวน 2 ช้ินข่าว ดา้นบริการ

จ านวน 141 ช้ินข่าว และข่าวดา้นบริหารจ านวน 16 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 77 77 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 82 82 0 0 

รวม 159 159 0 0 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบวา่ ข่าวสารทั้งหมดจ านวน 159 ช้ินข่าวมีลกัษณะเป็นการ

ใหข้่าวสาร 

 

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 

77 12 0 52 2 5 0 4 0 0 0 2 0 0 0 50 0 

ข่าว
พาดพิง 

82 3 0 2 4 27 16 0 4 2 0 0 0 0 0 27 2 

รวม 159 15 0 54 6 32 16 4 4 2 0 2 0 0 0 77 2 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบวา่ หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด คือ ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์

77 ช้ินข่าว รองลงมา ได้แก่ ส านักยาและวตัถุเสพติด 54 ช้ินข่าว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 32 ช้ินข่าว 

สถาบนัวจิยัสมุนไพร 16 ช้ินข่าว ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 15 ช้ินข่าว ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 6 

ช้ินข่าว สถาบนัชีววตัถุ ส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์4 ช้ินข่าวเท่ากนั ส านกัวชิาการวิทยาศาสตร์การแพทย ์กองแผนงาน

และวชิาการ ข่าวผูบ้ริหาร 2 ช้ินข่าวเท่ากนั  
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ตารางท่ี 5 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ าแนกตามจ านวนคร้ัง/ช้ินข่าวท่ีลงในส่ือส่ิงพิมพ ์

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
สยามรัฐ 2 4 6 
แนวหนา้     0 2 2 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 2 8 10 
มติชน/มติชนบ่าย  3 10 13 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 6 1    7 
ไทยโพสต ์ 4 3 7 
ข่าวสด 0 2 2 
บางกอกโพสต ์ 1 1 2 
M2F 2 1 3 
พิมพไ์ทย 1 0 1 
โพสตทู์เดย ์ 0 5 5 
คมชดัลึก 1 2 3 
ผูจ้ดัการ 2 0 2 
มติชนสุดสปัดาห์ 0 1 1 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 34 29   63 
รวม 58 69 127 
 หนงัสือพิมพท่ี์น าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ มติชน 13 คร้ัง รองลงมา คือ ไทยรัฐ 

10 คร้ัง เดลินิวส์ ไทยโพสต ์7 คร้ังเท่ากนั สยามรัฐ 6 คร้ัง โพสตทู์เดย ์5 คร้ัง M2F คมชดัลึก 3 คร้ังเท่ากนั แนวหนา้ ข่าวสด 

บางกอกโพสต ์ผูจ้ดัการ 2 คร้ังเท่ากนั พิมพไ์ทย มติชนรายสปัดาห์ 1 คร้ังเท่ากนั และส่ือออนไลน์ 63 คร้ัง 

กราฟแสดงพ้ืนท่ีท่ีมีการเสนอข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นส่ือส่ิงพิมพร์ายวนัและรายสปัดาห์   
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 หนังสือพิมพ์ท่ีใชพ้ื้นท่ีน าเสนอข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ เดลินิวส์ รองลงมา ไดแ้ก่ ไทยรัฐ    

มติชน โพสตทู์เดย ์ไทยโพสต ์แนวหนา้ สยามรัฐ  

2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดอืนพฤศจกิายน 2560 จ านวน  8   เร่ือง 

   (1) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ร่วมมือ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ พฒันาวิชาการและการวิจยัดา้นชีวเวชศาสตร์  

(MOU 16 ตค.60) (วทิยกุรมประชาสมัพนัธ์ 8 พ.ย.60) 

  (2) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ฒันาวธีิตรวจสอบประสิทธิภาพวคัซีนป้องกนัวณัโรค รู้ผลภายใน 2 วนั แห่งแรก

ในเอเชีย (เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ เวบ็ไซตN์NT เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 10 พ.ย.60 สยามรัฐ 14 พ.ย.60)  

  (3) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์รวจพบยานอนหลบัชนิดใหม่ระบาดในประเทศไทย (Etizolam) (จดันิทรรศการ / 

แถลงข่าว 13 พ.ย.60) (เวบ็ไซต์โพสต์ทูเดย ์เวบ็ไซต์เดลินิวส์ เวบ็ไซต์นิวทีวี เว็บไซต์ช่อง 7 เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์

กระปุก เวบ็ไซต์โลกวนัน้ี เวบ็ไซต์แนวหน้า เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซต์คมชัดลึก เวบ็ไซต์ผูจ้ดัการ เวบ็ไซต์ช่อง 9 

เวบ็ไซต์nationtv เวบ็ไซต์thaipr.net 13 พ.ย.60 เดลินิวส์ มติชน ไทยโพสต์ M2F ทีวีTNN24  ไทยรัฐทีวี Bangkok Post  14 

พ.ย.60 มติชนบ่าย เดลินิวส์บ่าย ไทยรัฐบ่าย สยามรัฐ 15 พ.ย.60 เดลินิวส์ เดลินิวส์บ่าย 21 พ.ย.60) 

  (4) กรมวิทยฯ์ รามา ศิริราช ร่วมประกนัคุณภาพการตรวจคดักรองเบาหวาน (14 พ.ย.วนัเบาหวานโลก) (เวบ็ไซต ์

สวพ.91 14 พ.ย.60 เวบ็ไซตt์hailandplus 15 พ.ย.60 มติชนบ่าย 16 พ.ย.60)  

(5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลตรวจผลิตภณัฑ์ทรายก าจดัลูกน ้ าพบมีคุณภาพมาตรฐาน 100% (สยามรัฐ

ออนไลน์ ผูจ้ดัการออนไลน์ 16 พ.ย.60) 

 (6) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยท์ าการตรวจหาสารปรอทในผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางทาหนา้ในทอ้งตลาด (เวบ็ไซต์

คมชดัลึก เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตT์haiPBS เวบ็ไซตM์ed Hub News เวบ็ไซตn์ews1005 20 พ.ย.60 M2F 

21 พ.ย.60 เดลินิวส์ 27 พ.ย.60) 

  (7) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่าผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคท่ีใช้ในครัวเรือน มีคุณภาพ

ปลอดภยัจากฟอร์มาลีน (ผูจ้ดัการออนไลน์ 23 พ.ย.60) 

 (8) มูลนิธิวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ผยผลการคดัเลือก 2 นกัวทิยาศาสตร์การแพทยดี์เด่นประจ าปี 2560 

2.2 ข่าวเผยแพร่อืน่ๆ 

 (1) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยส์ร้างความมัน่ใจเพ่ือให้ผลตรวจเช้ือ HIV จากหอ้งปฏิบติัการทั้งภาครัฐและเอกชน

แม่นย  าเช่ือถือได ้(ไทยโพสต ์29 พ.ย.60)  

2.3 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
 (1) ยานอนหลบัชนิดใหม่ระบาดในประเทศไทย (Etizolam)  

  -นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์ ทีวTีNN24 ไทยรัฐทีว ี(14 พ.ย.60) 

 -น.ส.สุรัชนี เศวตศิลา ผอ.สยวส.ใหส้มัภาษณ์ช่อง 5 (14 พ.ย.60) 
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 (2) กรณีพริตต้ีสาวอา้งวา่ถูกหลอกใหกิ้นบราวน้ีผสมกญัชา  

  -นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์ช่อง 9 (21พ.ย.60) 

  -น.ส.จารุวรรณ ล้ิมสจัจะสกลุ ผอ.สคอ.ใหส้มัภาษณ์เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ (20 พ.ย.60) 

 (3) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยใ์ห้สัมภาษณ์เร่ืองการตรวจหาเช้ือแอนแทรกซ์ของ

ผูป่้วย จ.ตาก (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 27 พ.ย.60 

 (4) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้ัมภาษณ์ช่อง 3 เร่ืองผลการตรวจสมุนไพรกวาด

ช่องคลอด (29 พ.ย.60) 

2.4 ภาพข่าว 
 (1) การแถลงข่าวเปิดตวัต ารามาตรฐานยาสมุนไพรฉบบัปี พ.ศ.2560 (ผูจ้ดัการ 3 พ.ย.60 ไทยโพสต ์6 พ.ย.60) 

 (2) พิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือพฒันาวชิาการและการวิจยัดา้นชีวเวชศาสตร์ระหวา่งกรมวทิยาศาสตร์ 

การแพทยก์บั ม.วลยัลกัษณ์ (ไทยรัฐบ่าย 10 พ.ย.60) 

 (3) การแถลงข่าวตรวจพบยานอนหลบัชนิดใหม่ระบาดทางภาคใต ้(เดลินิวส์ 15 พ.ย.60 ไทยโพสต ์16 พ.ย.60 

ผูจ้ดัการรายวนั 24 พ.ย.60 คมชดัลึก 25 พ.ย.60 พิมพไ์ทย 27 พ.ย.60) 

2.5 ข่าวพาดพงิ 

(1) ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนยั คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่นเผยวา่ ทางมหาวทิยาลยัขอนแก่น

ไดร่้วมกบักรมวิทยาศาสตร์และบริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจีดัโครงการยกระดบัคุณภาพผลิตภณัฑป์ลา

ส้มให้ ได้มาตรฐาน  ISO/IEC 17025 : 2005 ของส านักมาตรฐานห้องป ฏิบั ติการ กรมวิทยาศาสต ร์การแพทย ์

(สยามรัฐ 1 พ.ย.60 ไทยรัฐบ่าย เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ ไทยรัฐ 16 พ.ย.60)) 

(2) กฤช รังสิเสนา ณ อยธุยา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แอก็โกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป กล่าววา่ ตลาดศรีเมือง เป็น

ศูนยร์วมผลผลิตทางการเกษตรจากทัว่ทุกภาค ผลผลิตท่ีเขา้สู่ตลาดพบวา่มีสารปนเป้ือนสูงถึง 40% ท าให้เกิดยทุธศาสตร์

อาหารปลอดภยั ตั้งทีมงานผ่ายพฒันาการผลิต ลงพ้ืนท่ีส่งเสริมและใหค้วามรู้เกษตรกรใน จ.ราชบุรี ประสานกบัหน่วยงาน

ภาครัฐ จดัตั้งกลุ่มเกษตรกรเพ่ือส่งเสริมการใชอิ้นทรีย ์เพ่ือลดตน้ทุนการผลิตและส่งเจา้หนา้ท่ีไปอบรมการตรวจสอบหา

สารพิษตกคา้งในผกัและผลไม้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปี 2542 ตลาดศรีเมืองสร้างห้องแล็บไวใ้นตลาดเพื่อ

ตรวจสอบสารพิษในผกัผลไมโ้ดยใชชุ้ดตรวจกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(โพสตทู์เดย ์เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์2 พ.ย.60) 

(3) กองบงัคบัการปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค ร่วมกบั อย.น าก าลงัเขา้ตรวจสอบแหล่ง

จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยา INTOXIC หลงัไดรั้บเร่ืองร้องเรียนจากผูบ้ริโภคเก่ียวกบัผลิตภณัฑย์าดงักล่าวท่ีขายผ่านทางเวบ็ไซต ์

บริษทั เอคอมเมิร์ช จ ากดั เลขท่ี 10/9 หมู่ 16 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พบผลิตภณัฑสุ์ขภาพผิดกฎหมายท่ีแสดง

ฉลากผลิตภณัฑ์ไม่ระบุเลขทะเบียนต ารับยา เลขสารบบอาหาร และเลขท่ีจดแจง้เคร่ืองส าอางหลายรายการ ส่งผลิตภณัฑ์

ทั้งหมดตรวจวเิคราะห์ ณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์พ่ือหาสารท่ีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค (โพสตทู์เดย ์4 พ.ย.60) 

(4) ทนัตแพทยสภาจดัท าเอกสารช้ีแจงความไม่สมเหตุสมผลของกฎหมายพลงังานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 

ในหลายประเด็น ปส. มีความเช่ียวชาญเพียงใด เม่ือเทียบกบัหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลอยูเ่ดิม คือ ส านกังานคณะกรรมการ 
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อาหารและยาดูแลเร่ืองการผลิตและน าเขา้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทยดู์แลเร่ืองการน าไปใชใ้นสถานพยาบาล แพทยสภา 

ดูแลเร่ืองมาตรฐานวชิาชีพของทนัตแพทยท่ี์เป็นผูใ้ชง้าน และ กรมควบคุมมลพิษ ดูแลเร่ืองกระบวนการก าจดัเคร่ือง X - Ray 

ท่ีช ารุดเส่ือมสภาพ เม่ือกฎหมายใหม่มีผลบงัคบัใช ้อาจตอ้งเลิกใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวเพ่ือหลีกเล่ียงการกระท าผิดกฎหมาย ซ่ึง

จะส่งผลต่อประชาชน ท าให้ตน้ทุนค่ารักษาแพงข้ึนแต่ความสะดวกลดลง จึงเสนอว่าตอ้งมีการแกไ้ขกฎหมายให้เคร่ือง

ก าเนิดรังสีทางทนัตกรรม รวมถึงเคร่ืองก าเนิดรังสีท่ีใชใ้นทางการแพทยเ์พ่ือการวินิจฉัยโรคไปอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ 

กระทรวงสาธารณสุข ดา้น ปส. ก็ออกมาช้ีแจงวา่ มีความร่วมมือกบั สธ. อยา่งใกลชิ้ดผ่านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และ

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐมนตรี (แนวหนา้ 6 พ.ย.60) 

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลดักระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยวา่ กระทรวงไดรั้บเร่ืองจากชมรมผูอ้  านวยการ

โรงพยาบาลชุมชนฯ และโรงพยาบาลทัว่ไปในขอ้กงัวลเก่ียวกบัการใช ้พ.ร.บ.พลงังานนิวเคลียร์ฯ และขอให้กระทรวงหา

แนวทางช่วยเหลือ ท่ีผ่านมา นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข ปลดั สธ.ไดม้อบให้ตนเชิญผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมาหารือเร่ืองน้ี โดยได้

เชิญทั้งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ นกักฎหมาย

มาหารือ จากการประชุมเห็นดว้ยกบัขอ้เรียกร้องเพราะกงัวลจะมีอุปสรรคในการปฏิบติังาน และเตรียมรวบรวมขอ้กงัวล

ดงักล่าวเสนอต่อปลดั สธ.ต่อไป ขณะเดียวกนัจะประสานเพ่ือขอหารือกบัทางกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี วา่จะ

ด าเนินการเร่ืองน้ีอยา่งไร (มติชน 18 พ.ย.60 มติชนบ่าย 19 พ.ย.60) 

(5) ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ยื่นขอรับการรับรองความสามารถผูจ้ดั

โปรแกรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการทดสอบตาม ISO/IEC 17043: 2010 จากส านักบริหารและรับรอง

ห้องปฏิบัติการ โปรแกรมทดสอบความช านาญโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบติัการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ

รายการทดสอบเอชไอวแีอนติบอดี (ThaiPR.NET 6 พ.ย.60) 

(6) ในการประชุมคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติไดมี้การน าเสนอถึงปัญหาการต่อรองราคายาและ

เวชภณัฑ ์3 รายการ ไดแ้ก่ วคัซีนเอสพีวีป้องกนัมะเร็งปากมดลูก ทาง อภ.รับจะจดัหามาให้ครบ ยาโวริโคนาโซล ท่ีเป็นยา

ตา้นเช้ือราเบ้ืองตน้มีปัญหาด้านคุณภาพ จึงประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทยต์รวจวิเคราะห์คุณภาพยาประกอบการ

แข่งขนัราคา และขดลวดสวนหวัใจหรือสเตน็ทอ์ยูร่ะหวา่งจดัหา (ผูจ้ดัการออนไลน์ 6 พ.ย.6 เวบ็ไซตค์มชดัลึก 7 พ.ย.60) 

 (7) กรณีประชาชนจ านวนมากไปรับสมุนไพรจากนายแสงชยั แหเลิศตระกูล ท่ี จ.ปราจีนบุรี ซ่ึงชาวบา้นเช่ือว่า

สมุนไพรดงักล่าวสามารถรักษาโรคมะเร็งได ้นพ.ปราโมทย ์เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก ออกมาใหข้อ้มูลวา่ ไดเ้ก็บตวัอยา่งสมุนไพรดงักล่าวมาตรวจสอบแลว้ไม่พบ สารสเตียรอยด ์หรือสารท่ีท าใหอ้ยาก

อาหาร แต่ก็ตอ้งมีการตรวจสอบเพ่ิมเติมเร่ืองการปนเป้ือนแบคทีเรีย โลหะหนัก รวมถึงตรวจสอบประสิทธิภาพเพราะ

ตอนน้ีสมุนไพรแต่ละตวัยงัไม่มีการวจิยัในมนุษยว์า่ใชรั้กษามะเร็งไดจ้ริง ใชป้ริมาณแค่ไหน และตอ้งประเมินดว้ยวา่เม่ือกิน

ไปในระยะยาวจะมีผลต่อร่างกายอยา่งไร โดยมีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละสถาบนัมะเร็งเป็นผูศึ้กษาเร่ืองน้ี (ผูจ้ดัการ

ออนไลน์ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 7 พ.ย.60 เดลินิวส์ 9 พ.ย.60) 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก แถลงถึงความร่วมมือกบัสถาบนั

มะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย ์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปราจีนบุรี และคุณแสงชยัท าวจิยั 
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ต ารับสมุนไพรดงักล่าวเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน ดา้น นพ.ปราโมทย ์เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทยแ์ผนไทยฯ กล่าววา่ 

กรมการแพทยแ์ผนไทยฯ จะวิจยัในกลุ่มผูรั้บยา มีประมาณ 5-6 พนัคนต่อเดือน ร่วมมือกบัสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง

ปราจีนบุรี เก็บขอ้มูลผูม้ารับยา จะศึกษาขั้นต ่าท่ี 2 พนัคน โดยพิจารณาวา่เป็นมะเร็งชนิดไหน ระยะเท่าไร มีการตรวจสอบ

ข้อมูลกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติและดูว่ารับยามานานเท่าไร ให้ผลเป็นอย่างไร ส่วนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะ

ตรวจสอบความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์เช่น สเตียรอยด์ การปนเป้ือนของแบคทีเรีย และตรวจหาสาระส าคญัของสมุนไพร 

(ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซต์คมชดัลึก เวบ็ไซต์ไทยรัฐ วิทยุกรมประชาสัมพนัธ์ ส านักข่าวไทย ช่อง 5 ช่อง 7 ไทยพีบีเอส 

TNN 29 พ.ย.60 ไทยรัฐ ไทยโพสต ์มติชน 30 พ.ย.60) 

(8) รุจิรา หิรัญสาลี  สนใจสมุนไพร "ขม้ินชนั" เน่ืองจากขม้ินในพ้ืนท่ี ต.เขาวง อ.บา้นตาขนุ จ.สุราษฎร์ธานีไดรั้บ

การรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าเป็นขม้ินท่ีมีสาระส าคัญต่างๆ ในปริมาณท่ีสูงกว่าท่ีมีการปลูกในพ้ืนท่ี

อ่ืนๆ  เร่ิมตน้แปรรูปเป็นผลิตภณัฑย์าแคปซูลขม้ินชนั แบรนด ์"ศาลาไทย" นอกจากน้ียงัแปรรูปออกมาเป็นผลิตภณัฑต์่างๆ 

เช่น สบู่เหลวขม้ินชนั แชมพูขม้ินชนั สบู่ขม้ินชนัดอกจนัทน์กะพอ้แบบกอ้น เจลลา้งหน้าขม้ินชนั สบู่ขม้ินลูกตาลน ้ าผึ้ ง 

เคร่ืองด่ืมชาขม้ิน (โพสตทู์เดย ์ เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย1์0 พ.ย.60) 

(9) นางศิริวรรณ ชยัสมบูรณ์พนัธ์ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์ท่ี 5 สมุทรสงคราม เขา้รับการอบรมหลกัสูตร

ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผูบ้ริหารระดับสูง หรือ ปธพ. จัดโดยแพทยสภา ร่วมกับสถาบัน

พระปกเกลา้รุ่นท่ี 6 (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 17 พ.ย.60) 

  (10) เภสชักรสมชาย ปรีชาทวกิีจ รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยวา่ ตามท่ี รพ.วาริช

ภูมิ จ.สกลนครร่วมกบั สภ.วาริชภูมิ ไดต้รวจสอบเร่ืองร้องเรียนโฆษณาอาหารเสริมยี่ห้อคงัหลิน (Kunglin) ใชห้ยอดหู-ตา 

พบเป็นสมุนไพรจีน ฉลากระบุผูจ้  าหน่ายบริษทั กรีนนิซ เทคโนโลยี จ.นครราชสีมา แต่ไม่พบขอ้มูลช่ือ ท่ีอยู่ ผูผ้ลิต วนั

เดือนปีผลิต-หมดอาย ุไดเ้ก็บตวัอยา่งส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์อุดรธานี ย  ้าวา่เป็นผลิตภณัฑอ์าหาร

เสริมไม่ใช่ยารักษาโรคหากน าไปหยอดตาอาจตาบอดได ้(ผูจ้ดัการออนไลน์ วิทยกุรมประชาสมัพนัธ์ ไอเอน็เอ็น15 พ.ย.60 

สยามรัฐ 17 พ.ย.60 คมชดัลึก 18 พ.ย.60 โพสตทู์เดย ์25 พ.ย.60 ไอเอน็เอน็ 29 พ.ย.60) 

(11) นพ.สุวรรณชยั วฒันายิ่งเจริญชยั อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ปี 2551 

(มติชนบ่าย มติชน 18 พ.ย.60) 

(12) นายแพทยส์งกรานต ์ไหมชุม สาธารณสุขจงัหวดัยะลา เปิดเผยว่า จากกรณีท่ีมีการจบักุมยานอนหลบั โดย

เจา้หน้าท่ีต ารวจท่ี สภ.อยัเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา และมีการส่งตวัยาไปตรวจท่ีศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์และยงัพบวา่มี

การจบักุมยาชนิดเดียวกนัในพ้ืนท่ี จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส โดยจบักุมยาชนิดน้ีไดใ้น 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 

72 เม็ด โดยยาท่ีพบอยูใ่นกลุ่มยาคลายกงัวล ซ่ึงถา้ในบา้นเราก็จะอยูใ่นกลุ่มอลัฟาโซแลม และไดอาซีแฟม แต่ยาท่ีจบักมุได้

นั้นเม่ือตรวจสอบพบวา่อยูใ่นกลุ่มไนเมตาซีแพม ซ่ึงช่ือทางการคา้คือ อีทิโซแลม (Etizolam) ท่ีพบเป็นข่าว ซ่ึงยาตวัน้ียงัไม่

ถูกบรรจุในต ารับยาของประเทศไทย น่าจะมีการสัง่ซ้ือทางอินเตอร์เน็ตเป็นหลกั (ข่าวสดบ่าย 21 พ.ย.60) 

(13) ชาวบา้น ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม กินซุปหมากม่ีหรือซุปขนุน เสียชีวิต 3 ราย และทอ้งร่วงติดเช้ือ

ล าไส ้เขา้รักษาในโรงพยาบาลอีก 27 ราย สาธารณสุขจงัหวดัส่งทีมสอบสวนโรคเคล่ือนท่ีเร็ว หรือทีม SRRT ไปตรวจสอบ 
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เก็บตวัอยา่งอาหารส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ และไดน้ าผูป้ระกอบอาหารมาตรวจแลว้ เบ้ืองตน้ไม่พบเช้ือใดๆ ตอนน้ีก าลงั

รอผลเพ่ิมเติมจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตแ์นวหนา้ เวบ็ไซตค์มชดัลึก เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตส์นุก 20 พ.ย.

60สยามรัฐ แนวหนา้ 21 พ.ย.60) 

(14) ดร.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ ไดรั้บคดัเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นประจ าปี 2560 ปัจจุบันด ารง

ต าแหน่งนกัวทิยาศาสตร์การแพทย ์ทรงคุณวฒิุ ดา้นการวจิยัพฒันาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(สาขาจุลชีววิทยา) ส านกัวชิาการ

วทิยาศาสตร์การแพทย ์กรมวทิยาศาสตร์การแพทยมี์ ผลงานวชิาการเป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศ และก่อประโยชน์

ใหแ้ก่งานดา้นสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะงานดา้นการควบคุมคุณภาพการตรวจวเิคราะห์ของห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์

โดยไดด้ าเนินการและจดัระบบแผนทดสอบความช านาญการตรวจ HIV Serology แห่งชาติ และแผนทดสอบความช านาญ

การตรวจ HIV viral load จนไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานสากล หน่วยงานแรกของประเทศไทย  (โพสตทู์เดย ์22 พ.ย.60 

เวบ็ไซตt์haipr.net 28 พ.ย.60) 

(15) ภาพข่าวนายกรัฐมนตรีชมนิทรรศการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การจดัการด้ือยาตา้นจุลชีพประเทศไทย 

(เวบ็ไซตท์ าเนียบรัฐบาล 21 พ.ย.60) 

(16) พาราควอต จดัเป็นยาพิษท่ีมีความรุนแรง และ 47 ประ เทศประกาศยกเลิกการใช ้คณะกรรมการขบัเคล่ือน 5 

กระทรวงหลัก เคยมีมติเสนอให้ยุติการใช้พารา ควอต และคลอร์ไพริฟอส ในวันท่ี  1 ธันวาคม 2562 แล้วท าไม 

คณะกรรมการวตัถุอนัตรายถึงให้ใช ้คนไทยตอ้งเผชิญกบัสารเคมีน้ีต่อไปปี คณะกรรมการวตัถุอนัตราย ประกอบดว้ย 

ปลดักระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกรรมการ ผูบ้ัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีวิทยาศาสตร์

การแพทย ์เป็นตน้ แต่ละปีมีคนป่วย และตายดว้ยสารเคมีเป็นจ านวนมาก รู้สึกผิดต่อคนนายบา้งไหม (ไทยโพสต์ เวบ็ไซต์

ไทยโพสต ์23 พ.ย.60)           

(17) หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทยส์ าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง หรือ ปธพ.รุ่นท่ี 6 น าผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของวงการแพทยท์ั้ง 4 เสาหลกัมาศึกษาร่วมกบัผูบ้ริหารภาครัฐและเอกชนซ่ึงไม่ใช่แพทย ์มาศึกษา ดูงาน และท า

การวจิยัปัญหาของประเทศน าเสนอต่อผูบ้ริหารทุกปี เสาท่ี 3 แพทยใ์นภาครัฐอ่ืนๆ มี นพ.สมชาย แสงกิจพร ผอ.สถาบนัวจิยั

วทิยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(ไทยรัฐ ไทยรัฐบ่าย เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 24 พ.ย.60) 

(18) นายสตัวแพทย ์สรวศิ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยวา่ "แผนยทุธศาสตร์การจดัการการด้ือ

ยาตา้นจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564" ท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเม่ือเร็วๆ น้ี นบัเป็นแผนยทุธศาสตร์ฉบบัแรก

ของไทย โดยมีคณะกรรมการนโยบายการด้ือยาตา้นจุลชีพแห่งชาติ เป็นผูข้บัเคล่ือนนโยบายและยทุธศาสตร์ในการจดัการ

ปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เรียกไดว้า่เป็นการระดมสรรพก าลงัของทุกภาคส่วนและบูรณาการการท างานระหวา่ง

หน่วยงาน ทั้ งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมปศุสัตว ์

กรมวทิยาศาสตร์การแพทยร์วมถึงภาควชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง (มติชนสุดสปัดาห์ 24 พ.ย.60 สยามรัฐ 29 พ.ย.60) 

  (19) ไทยแพนแถลงผลการเฝ้าระวงัสารพิษก าจดัศตัรูพืชประจ าปี 2560 พบมากกวา่คร่ึงมีตกคา้งเกินค่ามาตรฐาน

โดยส่วนใหญ่เป็นพาราควอต ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขแบนและไม่ใหมี้การต่อทะเบียน โดยการแถลงคร้ังน้ีไดป้ระชุม 
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ร่วมกบัหน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมมอบขอ้มูลทั้งหมดให้ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กรมวชิาการ

เกษตร (เวบ็ไซตป์ระชาชาติธุรกิจ 24 พ.ย.60) 

 (20) นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข ปลดักระทรวงสาธารสุข เผยวา่ ไดรั้บรายงานจากส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 2 

พิษณุโลก วา่ พบ ผูป่้วยชายเขา้มารักษาตวัท่ีโรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก หลงัจากรับประทานเน้ือแพะท่ีตายแลว้

จากประเทศเพ่ือบ้าน ทีมแพทยท่ี์รักษาวินิจฉัยเบ้ืองต้นพบว่า อาจป่วยเป็นโรคแอนแทรกซ์ ได้ส่งตัวอย่างไปตรวจท่ี

ห้องปฏิบติัการของศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยแ์ลว้อยูร่ะหวา่งรอผลยืนยนั (M2F 28 พ.ย.60 ไทยโพสต ์29 พ.ย.60 ข่าวสด

บ่าย 30 พ.ย.60) 

  นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข ปลดักระทรวงสาธารณสุข  เปิดเผยวา่  จากผลการตรวจเลือดและตวัอยา่งแผลส่งตรวจ

วเิคราะห์หาเช้ือท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ซ่ึงขณะน้ีทราบผลแลว้ชดัเจนวา่ 1 ราย ติดเช้ือแอนแทรกซ์แน่นอน ส่วนอีก 1 

ราย ให้ผลเป็นลบ แต่เน่ืองจากมีลกัษณะอาการและแผลเหมือนกนั จึงคาดวา่ติดเช้ือเช่นกนั (เวบ็ไซตก์ระทรวงสาธารณสุข 

เวบ็ไซตม์ติชน เวฐ็ไซตก์ระปุก ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ  เวบ็ไซตแ์นวหนา้ เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ ช่อง 5 TNN24 สวท. 

ส านกัข่าวไทย 28 พ.ย.60  คมชดัลึก มติชน บางกอกโพสต ์29 พ.ย.60 มติชนบ่าย ไทยรัฐบ่าย 30 พ.ย.60) 

  (21) ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบรางวลั "NACC Awards 2017" แก่

บุคคล หน่วยงานของ รัฐ และภาคเอกชน ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีของรัฐผูป้ระพฤติปฏิบัติตนชอบดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ไดรั้บ

คัดเลือกและยกย่อง ระดับโล่เชิดชูเกียรติ 29 ราย น.ส.อรทัย สุพรรณ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตกรมประชาสมัพนัธ์ 17 พ.ย.60 มติชนบ่าย มติชน 30 พ.ย.60) 
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