
 
 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดอืนมนีาคม 2561 

 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                       7 เร่ือง 

1.2 ส่ง Fact Sheet       2 เร่ือง 

 1.3 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                      6 เร่ือง 

1.4 สมัภาษณ์/ขอ้มูล                                                 9 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน มี.ค.61 เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 200   คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                  123 คร้ัง  

                         (โทรทศัน์ 7 คร้ัง วทิย ุ3 คร้ัง ส่ิงพิมพ ์65 คร้ัง เวบ็ไซต ์48 คร้ัง) 

  1.2.2 ข่าวพาดพิง 15  เร่ือง      77  คร้ัง  

            (ส่ือส่ิงพิมพ ์58 คร้ัง เวบ็ไซต ์19 คร้ัง)              

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน                       9,957,740.45  บาท 

-  ส่ือโทรทศัน ์                            416,000.00    บาท 

-  ส่ือวทิย ุ                              31,500.00    บาท  

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                   9,510,240.45    บาท           

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

  - ทางโทรศพัท ์                                  2   ราย 

  - ทางแฟนเพช เฟชบุค๊                       33 ราย  

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง  

ตารางท่ี 1 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์ามลกัษณะของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 123 123 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 77 0 77 0 
รวม 200 123 0 0 
 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ในเดือนมีนาคม 2561 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้งหมด 200 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการส่งเผยแพร่  และจากการสมัภาษณ์จ านวน 123 ช้ินข่าว   
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และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนใหข้่าวพาดพิงถึงกรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 77  ช้ินข่าว  โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์

ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นเชิงบวก 123 ช้ินข่าว ข่าวกลาง 77 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวท่ีส่งผลกระทบเชิงลบเลย 

 

ตารางท่ี  2  จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จ าแนกตามประเภทของเน้ือหาข่าว 

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

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 123 0 114 9 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 77 0 72 5 
รวม 200 0 186 14 
 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าว พบวา่เป็นข่าว ดา้นบริการจ านวน 186 ช้ินข่าว และข่าวดา้น

บริหารจ 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 123 123 23 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 77 77 0 0 

รวม 200 200 23 0 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบวา่ ข่าวสารทั้งหมดจ านวน 200 ช้ินข่าวมีลกัษณะเป็นการ

ใหข้่าวสาร และในจ านวนน้ีมีลกัษณะของการใหค้วามรู้ร่วมดว้ย 23 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 123 17 0 0 4 24 0 18 0 13 13 20 0 0 0 31 2 
ข่าวพาดพิง 77 0 0 0 7 24 0 33 2 0 1 0 0 0 0 4 6 

รวม 200 17 0 0 11 48 0 51 2 13 14 20 0 0 0 35 8 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบวา่ หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด คือ สถาบนัชีววตัถุ 51 ช้ินข่าว 

รองลงมา ได้แก่ สถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 48 ช้ินข่าว ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์35 ช้ินข่าว กองแผนงานและ

วชิาการ 20 ช้ินข่าว ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 17 ช้ินข่าว สถาบนัชีวิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์14 ช้ินข่าว ส านกั

วชิาการวิทยาศาสตร์การแพทย ์13 ช้ินข่าว ส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 11 ช้ินข่าว ข่าวเก่ียวกบัผูบ้ริหาร 8 ช้ิน

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

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
สยามรัฐ 8 1 9 
แนวหนา้ 4 2 6 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 9 10 19 
มติชน/มติชนบ่าย  16 17 33 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 8 13 21 
ไทยโพสต ์ 6 1 7 
ข่าวสด 5 2 7 
Bangkok Post 1 3 4 
The Nation 0 2 2 
คมชดัลึก 3 1 4 
โพสตทู์เดย ์ 1 2 3 
กรุงเทพธุรกิจ 1 2 3 
ผูจ้ดัการรายวนั 1 1 2 
S Week 0 1 1 
สยามธุรกิจ 1 0 1 
สยามกีฬา 1 0 1 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 48 19 67 
รวม 113 77 190 
 หนงัสือพิมพท่ี์น าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ มติชน 33 คร้ัง รองลงมา คือ เดลินิวส์  

21 คร้ัง  ไทยรัฐ 19 คร้ัง สยามรัฐ 9 คร้ัง ไทยโพสต ์ข่าวสด 7 คร้ังเท่ากนั แนวหน้า 6 คร้ัง บางกอกโพสต ์คมชดัลึก 4 ข่าว

เท่ากนั โพสตทู์เดย ์กรุงเทพธุรกิจ 3 คร้ังเท่ากนั ผูจ้ดัการรายวนั The Nation 2 คร้ังเท่ากนั สยามธุรกิจ สจยามกีฬา S Week 1 

คร้ังเท่ากนั และส่ือออนไลน์ 67 คร้ัง   

2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดอืนมนีาคม 2561  จ านวน  9  เร่ือง (ข่าวเผยแพร่ 7 เร่ือง Fact Sheet 2 เร่ือง) 

 (1) องคก์ารอนามยัโลกคดัเลือกสายพนัธ์ุไวรัสไขห้วดัใหญ่จากประเทศไทยใชส้ าหรับผลิตวคัซีนป้องกนัโรค

ไขห้วดัใหญ่ประจ าปี 2561 ส าหรับประเทศทางซีกโลกใต ้(ผูจ้ดัการออนไลน์ 2 มี.ค.61 สยามรัฐ เวบ็ไซตs์amisoster 5 มีค.

61 แนวหนา้ เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 12 มี.ค.61 เวบ็ไซตH์ Hfocus เวบ็ไซต ์autofocusnews 15 มี.ค.61) 

 (2) 76 ปี กรมวทิยาศาสตร์การแพทยสู่์การเปล่ียนแปลง พฒันาองคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์น า

ประโยชน์สู่ประชาชน (ไทยโพสต ์15 มี.ค.61 ข่าวสด ข่าวสดบ่าย  16 มี.ค.61 สยามรัฐ 17 มี.ค.61) 

 (3) มูลนิธิกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เชิดชู “เภสชักรหญิงอมรา วงศพ์ทุธพิทกัษ”์ รับรางวลันกัวทิยาศาสตร์

การแพทยเ์กียรติยศ ประจ าปี 2561 (สยามรัฐออนไลน์ 13 มี.ค.61 สยามรัฐ 15 มี.ค.61) 
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(4) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยล์งนามความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัและองคก์รวจิยัชั้นน า เพ่ือพฒันาการแพทย์

แม่นย  า (รมว.สธ.แถลงข่าว 16 มี.ค.61) (เวบ็ไซตt์haipr.net 29 มี.ค.61) 

(5) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยผ์ลิตแบคทีเรียอดัเมด็ก าจดัลูกน ้ ายงุ (สวส) (ผูจ้ดัการออนไลน์ วทิยกุรม

ประชาสมัพนัธ์ 22 มี.ค.61 สยามรัฐออนไลน์ 23 มี.ค.61 สยามรัฐ 27 มี.ค.61 ข่าวสดบ่าย ข่าวสด คมชดัลึก 29 มี.ค.61) 

(6) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยพ์บสารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทชนิดใหม่ในผลิตภณัฑล์ดน ้ าหนกั (เวบ็ไซต์

เดลินิวส์ เวบ็ไซตส์ยามรัฐ เวบ็ไซตข์่าวสดเวบ็ไซตข์่าวสด เวบ็ไซตก์ระปุก เวบ็ไซตไ์ทยพีบีเอส เวบ็ไซตV์oice  เวบ็ไซตn์ew 

18  ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซตเ์ดอะเนชัน่ 27 มี.ค.61 สยามรัฐ 28 มี.ค.61 มติชนบ่าย ไทยรัฐบ่าย 29 

มี.ค.61 ไทยโพสต ์30 มี.ค.61 มติชนบ่าย มติชน 31 มี.ค.61) 

 (7) รมว.สธ.เปิดประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ร้อมมอบรางวลันกัวทิยาศาสตร์การแพทยดี์เด่น 

(สยามรัฐออนไลน์ ผูจ้ดัการออนไลน์ ทีว ีNBT มติชนออนไลน์ 28 มี.ค.61 เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตt์haipr.net มติชน 29 

มี.ค.61 สยามรัฐ ไทยรัฐบ่าย มติชนบ่าย เดลินิวส์บ่าย มติชนบ่าย มติชน 30 มี.ค.61) 

Fact Sheet แถลงข่าวความกา้วหนา้โครงการพฒันาผลิตภณัฑแ์อลกอฮอลเ์พ่ือการสาธารณสุขของประเทศ (20 

มี.ค.61) (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 20 มี.ค.61 ช่อง 5 เวบ็ไซต ์siamcoverage เวบ็ไซตs์iamnewsline สยามรัฐออนไลน์ 

เวบ็ไซตt์haipr.net 21 มี.ค.61 สยามรัฐ 22 มี.ค.61 สยามธุรกิจ 24 มี.ค.61 เวบ็ไซตส์ยามกีฬารายวนั 26 มี.ค.61 ผูจ้ดัการ 27 

มี.ค.61) 

Fact Sheet 20 ผลงานเด่นไดรั้บรางวลังานประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์คร้ังท่ี 26 (พิธีปิดการประชุม

วชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์30 มี.ค.61) 

2.2 ข่าวเผยแพร่อืน่ๆ  

 (1) ศูนยสิ์ริกิต์ิบรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย จบัมือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์พฒันาการวิจยั เพ่ือรักษาผูป่้วย

มะเร็งเตา้นม (คมชดัลึก 5 มี.ค.61 เวบ็ไซต์ thaipr.net แนวหน้า เวบ็ไซต์แนวหน้า 8 มี.ค.61 ไทยโพสต์ 8 มี.ค.61 ไทยรัฐ 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ ไทยรัฐบ่าย 31 มี.ค.61 ) 

2.3 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
  (1)  นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์ เร่ืองเช้ือแบคทีเรียลิสทีเรียท่ีพบในเม

ล่อนท่ีประเทศออสเตรเลีย (ไทยรัฐ ไทยรัฐบ่าย เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 8 มี.ค.61) 

  (2) วคัซีนป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์ เร่ืองการ

ตรวจสอบวคัซีนพิษสุนขับา้ (ช่อง 3 / 6 มี.ค.61 เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์16 มี.ค.61 มติชน (1) มติชน (2)  

บางกอกโพสต ์ไทยรัฐ โพสตทู์เดย ์17 มี.ค.61 มติชนบ่าย 18 มี.ค.61 เดลินิวส์บ่าย 19 มี.ค.61) 

        ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผอ.สถาบนัชีววตัถุ ใหส้มัภาษณ์เร่ืองความร่วมมือระหวา่งกรมวทิยฯ์ อย.และกรมปศุสตัว์

ส ารวจคุณภาพของวคัซีนใน 17 จงัหวดั ท่ีน าเขา้จากบริษทัต่างประเทศ (เดลินิวส์ ไทยโพสต ์มติชน 16 มี.ค.61 มติชนบ่าย 

เดลินิวส์บ่าย  17 มี.ค.61 กรุงเทพธุรกิจ 22 มี.ค.61) 



 
 

 (3) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ือง สารกนับูดในเสน้ก๋วยเต๋ียว (มติ

ชนออนไลน์ 21 มี.ค.61 มติชน 22 มี.ค.61 มติชนบ่าย 23 มี.ค.61) 
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 (4) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์กรณีไขห้วดันกวา่ กรมช่วยสนบัสนุน

การส่งเสริมป้องกนัโรคของกรมควบคุมโรค โดยเฉพาะระบาดวทิยา เน่ืองจากมีศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์ตรวจหาเช้ือ

ไขห้วดันกไดถึ้ง 14 แห่งทัว่ประเทศ (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตป์ระชาชาติ 28 มี.ค.61 ไทยโพสต ์ 29 มี.ค.61 ข่าวสดบ่าย 30 

มี.ค.61) 

 (6) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์กรณีการเผยแพร่ผลการตรวจวเิคราะห์

ของ ศวก.ท่ี 10 พบสารไซบูทรามีนในอาหารเสริม (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตม์ติชน 29 มี.ค.61 เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์ไทย

โพสต ์มติชน เดลินิวส์ 30 มี.ค.61 เดลินิวส์บ่าย มติชนบ่าย 31 มี.ค.61) 

 (7) นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ือง องคก์ารอนามยัโลกคดัเลือก

สายพนัธ์ุไวรัสไขห้วดัใหญ่จากประเทศไทยใชส้ าหรับผลิตวคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ (วทิยเุอฟเอม็ 92.5 / 27 มี.ค.61) 

  (8) นพ.สมชาย แสงกิจพร ใหส้มัภาษณ์เร่ืองการวจิยัเพ่ือรักษามะเร็งเตา้นม (ช่อง Family14 อสมท. 29 มี.ค.61) 

  (9) นพ.สมชาย แสงกิจพร ใหส้มัภาษณ์เร่ืองแบคทีเรียอดัเมด็ก าจดัลูกน ้ ายงุ (ช่อง Family14 อสมท. 30 มี.ค.61) 

2.4 ภาพข่าว 
  (1) ศูนยสิ์ริกิต์ิบรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย จบัมือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์พฒันาการวิจยั เพ่ือรักษาผูป่้วย

มะเร็งเตา้นม (แนวหนา้ 8 มี.ค.61 ไทยโพสต ์9 มี.ค.61 เดลินิวส์ 13 มี.ค.61) 

  (2) งานครบรอบ 76 ปีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(แนวหนา้ 16 มี.ค.61 เดลินิวส์ 20 มี.ค.61) 

 (3) งานแถลงข่าวความกา้วหนา้โครงการพฒันาผลิตภณัฑแ์อลกอฮอลเ์พ่ือการสาธารณสุขของประเทศ (คมชดัลึก 

22 มี.ค.61 สยามกีฬา 26 มี.ค.61 ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ สยามรัฐ 27 มี.ค.61) 

2.5 ข่าวพาดพงิ 

(1) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ตรวจวเิคราะห์"น ้ านมถัว่ลิสง

พร้อมด่ืมตราโก๋แก่" ผลิตโดยบริษทั ซนัคอนซูเมอร์ พบโคลิฟอร์มเกินก าหนด พบ อี.โคไล ซ่ึงท่ีก าหนดไวต้อ้งไม่มี และพบ

จุลินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดโรคแบซิลลสัซีเรียสเกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด และพบยาแผนปัจจุบนั Fenfluramine ในผลิตภณัฑเ์สริม

อาหาร "ไฟโต เอสซี" และยาแผนปัจจุบนั Sibu tramine  ในผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเน็กซเดย ์ซ่ึงฉลากระบุจดัจ าหน่ายโดย

บริษทั คดัสรร อินโนเทค จ ากดั  จึงเขา้ข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธ์ิ (สยามรัฐ 6 มี.ค.61) 

(2) กรมประมงแจงปลาน าเขา้จากฟกุชิุมะตอ้งผา่นการตรวจสอบตามเกณฑม์าตรฐาน และอา้งถึงผลตรวจเฝ้าระวงั

สารกมัมนัตภาพรังสีซีเซียม-137 ในอาหารสด และอาหารพร้อมปรุงของส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ไม่พบการปนเป้ือน (เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์5 มี.ค. บางกอกโพสต ์13 มี.ค.61) 

    นพ.วนัชยั สตัยาวฒิุพงศ ์เลขาธิการ อย.กล่าววา่ ผลการตรวจเฝ้าระวงัไม่พบการปนเป้ือนสารกมัมนัตภาพรังสี

เกินมาตรฐาน และกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์สุ่มตรวจช่วง มี.ค.-เมย.59 ก็ไม่พบการปนเป้ือนสารซีเซียม-137 (เวบ็ไซต์

โพสตทู์เดย ์6 มี.ค.61 บางกอกโพสต ์7 มี.ค.61) 



 
 

(3) สถาบนัอาหารสุ่มตวัอยา่งกวยจับ๊น ้ าขน้และกวยจับ๊น ้ าใสจ านวนรวม 5 ตวัอยา่ง จากร้านคา้ในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลเพ่ือหาการปนเป้ือนของเช้ือวบิริโอคลอเรลลา พบการปนเป้ือนในกวยจับ๊น ้ าขน้ 1 ตวัอยา่งตามเกณฑคุ์ณภาพ-4- 
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ทางจุลชีววทิยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหาร ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ก าหนดใหต้อ้งไม่พบ เช้ือวบิริโอคลอ

เรลลา ในอาหารพร้อมบริโภคทัว่ไป (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 9 มี.ค.61) 

(4) หน่วยงานท่ีร่วมท าการศึกษาเร่ืองการน ากญัชามาใชใ้นทางการแพทย ์ไดแ้ก่ โครงการหลวง 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ปปส. (บางกอกโพสต ์10 มี.ค.61) 

(5) ประวติั นพ.วนัชยั สตัยาวฒิุพงศ ์เลขาธิการ อย. เคยเป็นรองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(มติชนบ่าย มติ

ชน 9 มี.ค.61) 

(6)  โรคพษิสุนัขบ้า แหล่งข่าวระดบัสูงใน สธ.กล่าวถึงกรณีมีขอ้มูลวา่โรคพิษสุนขับา้ระบาดน่าจะมีสาเหตุจาก

วคัซีนป้องกนัโรคในสตัวไ์ม่ไดคุ้ณภาพโดยเฉพาะปี 59-60 ถูก อย.เรียกคืน 3 ลอต วา่ เร่ืองการตรวจสอบคุณภาพวคัซีน

ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ในสตัวแ์ละในคนมีความแตกต่างกนั หากเป็นวคัซีนในคน อย.ร่วมกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ตรวจสอบคุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานถึงจะใหผ้า่นการรับรองและน าเขา้ ส่วนวคัซีนในสตัวก์ าหนดใหข้ออนุญาตจาก 

อย. โดยตอ้งมีใบรับรองวา่ผา่นการรับรองมาตรฐานมาจากประเทศตน้ทาง ต่อมา อย. เห็นวา่ไม่ถูกตอ้งจึงร่วมกบั

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เร่ิมสุ่มตรวจคุณภาพวคัซีนในสตัวเ์พ่ิมเติมก็พบวา่มีลอตท่ีคุณภาพไม่ไดม้าตรฐานเพราะ

ความเร็วในการกระตุน้ภูมิคุม้กนัโรคในสตัวไ์ม่ถึงเกณฑท่ี์ก าหนด (เดลินิวส์ 16 มี.ค.61 เดลินิวส์บ่าย 17 มี.ค.61 ไทยรัฐบ่าย 

โพสตทู์เดย ์19 มี.ค.61 เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 22 มี.ค.61)           

 นายสุรินทร์ สืบซ้ึง นพ.สส.ประจวบคีรีขนัธ์ เปิดเผยวา่ ขณะน้ีผูป่้วยชายวยั 61 ปี ท่ีเขา้รับการรักษาตวัท่ี รพ.หวั

หินดว้ยอาการคลา้ยติดเช้ือโรคพิษสุนขับา้หลงัจากถูกแมวกดัเสียชีวติท่ี รพ.หวัหินแลว้  เจา้หนา้ท่ีไดต้วัอยา่งน ้ าลาย น ้ าไข

สนัหลงั และปัสสาวะ หรือปมรากผม ส่งสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เพื่อตรวจสอบให้

ชดัเจนวา่เป็นสุนขับา้หรือไม่ (เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 15 มี.ค.61 เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ มติชน 16 มี.ค.61 มติชนบ่าย 

ข่าวสด แนวหนา้ 17 มี.ค.61 ข่าวสดบ่าย 18 มี.ค.61 S Weekly 25 มี.ค.61) 

  ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าววา่ ในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของวคัซีนในปัจจุบนั

ไม่มีปัญหา ในส่วนของ สธ.จะดูแลเร่ืองวคัซีนป้องกนัในคน ส่วนเร่ืองการตรวจสอบคุณภาพทั้งวคัซีนในคนและในสตัวก็์

เป็นความร่วมมือกนั ทั้งกรมปศุสตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ และส านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ดงันั้น ขอย  ้าวา่วคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ทั้งในคนและในสตัวมี์ประสิทธิภาพ 100 

เปอร์เซ็นต ์(มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ โพสตทู์เดย ์17 มี.ค.61) 

  นพ.สุรโชค ต่างววิฒัน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยวา่ สถาบนัชีววตัถุ ไดแ้จง้ อย.เก่ียวกบั

ผลวเิคราะห์ยา DOG-VAC RABIA Reg.No.1F 6/53 (B) รุ่นการผลิตท่ี 225THF030A จากคลินิกรักษาสตัว ์จ.นครสวรรค ์

ตามโครงการประเมินความเส่ียงดา้นคุณภาพของวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ส าหรับสตัวฯ์ พบความแรง (Potency) ต ่า

กวา่มาตรฐาน อย.จึงไปเก็บตวัอยา่งยาดงักล่าว ซ่ึงน าเขา้มาจากสเปน ทั้งหมด 3 รุ่นผลิต ส่งตรวจวเิคราะห์ พบความแรงต ่า



 
 

กวา่มาตรฐาน จึงเรียกเก็บตั้งแต่ปลายปี 2559 มาท าลาย ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบนั อย.ร่วมกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

และกรมปศุสตัว ์สุ่มตรวจวเิคราะห์วคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ไม่พบวา่มีการตกมาตรฐาน (เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์16 มี.ค. 
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61 มติชนบ่าย 18 มี.ค.61 เดอะเนชัน่ 19 มี.ค.61 กรุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์  ผูจ้ดัการออนไลน์ 22 มี.ค.61 เดลินิวส์  

โพสตทู์เดย ์เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์22 มี.ค.61 เดลินิวส์บ่าย 23 มี.ค.61 เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์ 25 มี.ค.61) 

นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข ปลดักระทรวงสาธารณสุข กล่าววา่ ไดรั้บตรวจสอบทั้งวคัซีนในคนในสตัว ์โดย

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ไดเ้ขา้ตรวจสอบวคัซีนในคนและสตัว ์100% จากเดิมวคัซีนในสตัว ์ในกฎหมายไม่ตอ้งตรวจ ให้

มีหนงัสือรับรองจากบริษทัแม่ สามารถน าเขา้ใหผ้า่นมาได ้ตอนหลงั สธ.ร่วมมือกบักรมปศุสตัว ์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

ตรวจใหโ้ดยทางส านกัอาหารและยาออกใบอนุญาต (เวบ็ไซตส์ปริงนิวส์ 18 มี.ค.61 แนวหนา้ 21 มี.ค.61) 

โรคพิษสุนขับา้ระบาด รวมกบัข่าววคัซีนพิษสุนขับา้ปลอม กบัวคัซีนไม่ไดม้าตรฐาน จึงถูกตั้งค  าถามมากมาย โดน

เขา้ไปหลายดอก ปลดั สธ.จึงพดูจามึนๆ ออกมา อธิบดีกรมปศุสตัว ์อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และผูมี้อ านาจสูงสุด

ของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  ผูอ้อกใบอนุญาต ก็ยะเยอืกเหมือนกนั (คมชดัลึก 22 มี.ค.61) 

  นพ.สุวรรณชยั วฒันายิง่เจริญชยั อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าววา่  ในส่วนวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ในคนนั้น 

พบวา่ท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนัมีการน าเขา้วคัซีนดงักล่าวมากกวา่จ านวนท่ีใชจ้ริงในประเทศไทย และวคัซีนไดผ้า่นการ

ตรวจสอบคุณภาพจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวทิยาศาสตร์การแพทยอ์ยา่งรอบคอบ (เวบ็ไซต์

ประชาชาติ 22 มี.ค.61 มติชน ไทยโพสต ์เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์23 มี.ค.61 มติชนบ่าย 24 มี.ค.61 มติชนบ่าย มติชน 26 มี.ค.61) 

นพ.ธนิศ เสริมแกว้ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัพทัลุง เปิดเผยวา่พบผูเ้สียชีวติท่ีตอ้งสงสยัวา่เป็นโรคพิษสุนขับา้ 

ท่ี อ.บางแกว้ จ.พทัลุง เขา้รับการรักษาท่ี รพ.พทัลุง โรงพยาบาลเก็บเน้ือสมองส่งตรวจท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

แหล่งข่าวจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หข้อ้มูลวา่ จากการตรวจสอบตวัอยา่งเน้ือสมองของผูเ้สียชีวติพบวา่เกิดจากเช้ือ

พิษสุนขับา้จริง (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 27 มี.ค.61 ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ ผูจ้ดัการออนไลน์ เดลินิวส์ มติชน 28 มี.ค.61 มติชน

บ่าย เดลินิวส์บ่าย ไทยรัฐบ่าย 29 มี.ค.61) 

(7) ชาวบา้นรอบเหมืองทองอคัราฯ ขออพยพพน้พ้ืนท่ี หลงัคณะวจิยัฯ พบขอ้มูลบ่อเก็บกากแร่ ส่อร่ัวซึมลงใตดิ้น-

ผดุกลางแปลงนาเขาเจ็ดลูก ตั้งแตป่ลายปี 60 ผวาสารพิษตกคา้งสะสมในร่างกาย มหาวทิยาลยัรังสิต ไดต้รวจโลหะหนกัใน

ร่างกายคนท่ีอยูร่อบเหมือง ปี 58 (ช่วง ส.ค.- พ.ย.) น าไปพิสูจน์ท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี และกรมวทิยาศาสตร์การแพทยซ่ึ์ง

พบประชาชน 1,004 ราย มีค่ามาตรฐานโลหะหนกัในร่างกาย ทั้งแมงกานีสในเลือด, สารหนูในปัสสาวะ, ไทโอไซยาเนตใน

ปัสสาวะ (ผูจ้ดัการรายวนั 19 มี.ค.61) 

(8 ) การประชุมคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคคร้ังท่ี 1/2561 มีประเด็นลวดดดัฟัน ท่ีไดมี้การออกค าสัง่หา้มขาย

สินคา้อุปกรณ์ดดัฟันแฟชัน่ เน่ืองจากอาจเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค และจากขอ้มูลผลการทดสอบของกรมวทิยาศาสตร์

บริการ และกรมวทิยาศาสตร์การแพทยพ์บการปนเป้ือนของสารโลหะหนกั (เวบ็ไซตส์ านกัโฆษก 19 มี.ค.61) 

(9) สภาสถาบนัวทิยาลยัชุมชน หารือเก่ียวกบัการจดัตั้งวทิยาลยัชุมชน (วชช.) สุโขทยั เพชรบูรณ์ และชุมพร และ

ตกลงตั้งคณะกรรมการจดัท าร่างประกาศสถาบนัวทิยาลยัชุมชนเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการขอจดัตั้งวทิยาลยัชุมชน 



 
 

และตั้งคณะกรรมการจดัตั้ง วชช.ทั้ง 3 แห่ง โดย นพ.พิเชฐ บญัญติั กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวฒิุ เป็นประธาน

คณะกรรมการจดัตั้ง วชช.สุโขทยั และเพชรบูรณ์ (ไทยรัฐบ่าย เดลินิวส์บ่าย 20 มี.ค.61) 
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 (10 ) เน่ืองในวนัดาวน์ซินโดรมโลก น.พ.ชูชยั สอนช านิ รองเลขาธิการ สปสช.ใหส้มัภาษณ์เร่ืองโครงการตรวจ

คดักรองหาเด็กดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ ์โดยร่วมมือกบักรมการแพทย ์และกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ซ่ึงก าลงัจะ

ขยายใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ (เดอะเนชัน่ 22 มี.ค.61) 

(11) น.ส.นงลกัษณ์ บรรยงวมิลณฐั กรมวทิยาศาสตร์บริการ เผยถึงผลการศึกษาวา่ ไดน้ ากากกาแฟมาผสมกบัข้ี

เล่ือยยางพาราในอตัราส่วนต่างๆ เพ่ือหาอตัราส่วนวา่ขนาดไหนถึงจะใหผ้ลผลิตเห็ดนางรมดีท่ีสุด ผลท่ีออกมาพบวา่ กาก

กาแฟผสมกบัข้ีเล่ือยในอตัราเท่าๆกนัคือ 50:50 จะไดป้ริมาณดอกเห็ดใกลเ้คียงกบัการเพาะดว้ยข้ีเล่ือยยางพารา100%  แต่เม่ือ

น าผลผลิตเห็ดท่ีไดส่้งไปใหก้รมวทิยาศาสตร์การแพทยต์รวจวเิคราะห์หาปริมาณสารอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการพบวา่

เห็ดท่ีเพาะในกากกาแฟผสมข้ีเล่ือยยางพารา อตัราส่วน 50:50 มีโปรตีนสูงกวา่เพาะในข้ีเล่ือยลว้นๆ ถึง 2 เท่า และมีค่า

แคลอรีต ่ากวา่สูตรท่ีใชข้ี้เล่ือยเพียวๆ 30% (ไทยรัฐบ่าย เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ ไทยรัฐ 29 มี.ค.61) 

  (12)ไข้หวดันก นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณี นพ.ธีระวฒัน์ เหมะจุฑา รพ.

จุฬาลงกรณ์ ส่งขอ้มูลกรณีการออกมาเปิดเผยถึงเช้ือไขห้วดันกในสตัวบ์ก อยา่งชะมด อีเห็น ฯลฯ ในสวนสตัว ์จ.

นครราชสีมา ใหแ้ก่ รมว.สาธารณสุข ภายในงานประชุมวชิาการกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์วา่ ขอ้มูลเร่ืองไขห้วดันก ไดรั้บ

รายงานจากปลดักระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรมควบคุมโรค อยา่งสม ่าเสมอ แต่ตอ้งขอย  ้าวา่หนา้ท่ีของสาธารณสุขคือ 

ดูแลป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะเกิดในประชาชนคนไทย สุขภาพ เพ่ือป้องกนัโรคได ้ ปัจจุบนัไม่พบคนไทยติดเช้ือไขห้วดันก 

แต่ในส่วนของสตัว ์เป็นเร่ืองของกรมปศุสตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุขมีระบบตรวจสอบอยูแ่ลว้ 

โดยเฉพาะระบาดวทิยา เน่ืองจากมีศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยต์รวจหาเช้ือไดถึ้ง 14 แห่งทัว่ประเทศ (ไทยรัฐ มติชน 29 มี.ค.

61 มติชนบ่าย 30 มี.ค.61) 

นพ.ธีระวฒัน์ เหมะจุฑา รพ.จุฬาลงกรณ์  กล่าววา่ เพ่ือใหเ้ป็นการตอบสนองต่อ One Health หรือสุขภาพหน่ึงเดียว 

ซ่ึงมีหลายหน่วยงานท ามาก และไม่ไดต้อบสนองสุขภาพหน่ึงเดียวอยา่งแทจ้ริง จึงควรจะมีหน่วยงานระดบัชาติมาดูเร่ืองน้ี 

ซ่ึงขณะน้ีคณะกรรมการปฏิรูปดา้นสาธารณสุข ท่ีมี นพ.เสรี ตูจิ้นดา เป็นประธานไดมี้การพิจารณา และเดินหนา้ประเดน็

สาธารณสุขระดบัชาติ ซ่ึงจะมีเร่ืองการควบคุมโรคจากสตัวสู่์คน การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ทั้งเร่ืองวคัซีน

ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ในสตัวแ์ละในคนก็จะมีการท างานผา่นคณะกรรมการ หากมีคณะท างานน้ีจริงๆ ก็จะท าใหก้าร

ท างานระดบัชาติในการป้องกนัควบคุมโรคดีข้ึน เพราะจะมีประเดน็ปรับโครงสร้างดว้ย โดยใหก้รมควบคุมโรค กรม

อนามยั กรมวทิยาศาสตร์การแพทยม์าร่วมกนัท างานตรงน้ี (มติชน 31 มี.ค.61) 

  (13) ส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ จดังานประชุมเชิงปฏิบติัการ Moving Forward Together with Ionising Radiation 

Metrology: Workshop on Quality Audit for Radiation Protection Calibration for Standard Dosimetry Laboratory in South 

East Asia Region มีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัตั้งเครือข่ายหอ้งปฏิบติัการ วดัรังสีมาตรฐานในภูมิภาคอาเซียน การเปรียบเทียบผล

การทดลองระหวา่งหอ้งปฏิบติัการวดัรังสีมาตรฐานใหส้อบยอ้นกลบัไปสู่ระดบัปฐมภูมิและหน่วยพ้ืนฐาน (SI Unit) รวมถึง



 
 

เป็นการพฒันาและยกระดบัการประกนัคุณภาพเพ่ือสนบัสนุนการขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของ

หอ้งปฏิบติัการวดัรังสีมาตรฐานในภูมิภาคอาเซียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมกวา่ 30 ราย จากประเทศสมาชิกอาเซียน และหน่วยงาน

ในประเทศไทย อาทิ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เดลินิวส์บ่าย 30 มี.ค.61) 
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(14) สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บา้นโคกแสง จ.สกลนคร ใช ้"ซาเลง้ โมบายยนิูตเพื่อ

ชุมชน"  ใหค้วามรู้สุขภาพคนในพ้ืนท่ี จนซาเลง้เร่ขายยาผบีอก ยาชุด รักษาโรคครอบจกัรวาล เขา้พ้ืนท่ีไม่ได ้100% 

หลงัจากท่ีมีการเปิดศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพแลว้ ไดส่้ง อสม.ไปรับการอบรม จากศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 

จ.อุดรธานี จนเป็นทีม "อสม.วทิยาศาสตร์การแพทยชุ์มชน" เนน้ ความรู้ดา้น ยา อาหาร และเคร่ืองส าอาง ก่อนจะต่อยอด

ของบกองทุนส่งเสริมสุขภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปรับโฉมมอเตอร์ไซค ์เป็น "ซาเลง้ โมบายยนิูตเพื่อชุมชน" 

ขนเคร่ืองมือตรวจวเิคราะห์ผลิตภณัฑสุ์ขภาพอยา่งง่ายรุกไปถึงประตูบา้น (เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์ 31 มี.ค.61) 

( 15) น.พ.พิเชฐ บญัญติั รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ไดรั้บพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฏีกิตติมศกัด์ิ/

การจดัการเทคโนโลย ี(มติชน 29 มี.ค.61 มติชนบ่าย 31 มี.ค.61) 
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