
 
 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดอืนมกราคม 2561 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                       8 เร่ือง 

 1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                      7 เร่ือง 

1.3 สมัภาษณ์/ขอ้มูล                                                 3 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน ม.ค.61 เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 139 คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                  70 คร้ัง  

                         (โทรทศัน์ 5 คร้ัง วทิย ุ3 คร้ัง ส่ิงพิมพ ์20 คร้ัง เวบ็ไซต ์42 คร้ัง) 

 1.2.2 ข่าวพาดพิง 21  เร่ือง      69  คร้ัง  

            (ส่ือส่ิงพิมพ ์42 คร้ัง เวบ็ไซต ์27 คร้ัง)              

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน                       1,837,306.00  บาท 

-  ส่ือโทรทศัน ์                            112,000.00    บาท 

-  ส่ือวทิย ุ                              34,500.00    บาท  

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                    1,690,806.00    บาท           

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ านวน 33 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร) 

  - ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์                       11   ราย    

  - ทางโทรศพัท ์                                  -   ราย 

  - ดว้ยตนเอง         3          ราย  

  - ทางแฟนเพช เฟชบุค๊                       19 ราย 

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง  

ตารางท่ี 1 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์ามลกัษณะของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 70 70 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 69 0 69 0 
รวม 139 70 69 0 
 จากตารางท่ี 1  แสดงให้เห็นวา่ในเดือนมกราคม 2561 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้ งหมด 139 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการส่งเผยแพร่  และจากการสัมภาษณ์จ านวน 70 ช้ินข่าว  

และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนใหข้่าวพาดพิงถึงกรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 69  ช้ินข่าว  โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์

ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นเชิงบวก 70 ช้ินข่าว ข่าวกลาง 69 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวท่ีส่งผลกระทบเชิงลบเลย 
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ตารางท่ี  2  จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จ าแนกตามประเภทของเน้ือหาข่าว 

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

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 70 0 70 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 69 0 64 5 
รวม 139 0 134 5 
 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าว พบวา่เป็นข่าว ดา้นบริการจ านวน 134 ช้ินข่าว และข่าวดา้น

บริหารจ านวน 5 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 70 70 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 69 69 0 0 

รวม 139 139 0 0 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบวา่ ข่าวสารทั้งหมดจ านวน 139 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 

70 
0 2 2 0 24 0 16 0 0 2 0 0 0 0 24 0 

ข่าว
พาดพิง 

69 
15 10 10 11 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0 17 5 

รวม 139 15 12 12 11 28 0 16 7 0 2 0 0 0 0 41 5 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบวา่ หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด คือ ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์

41 ช้ินข่าว รองลงมา ไดแ้ก่ สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 28 ช้ินข่าว สถาบนัชีววตัถุ 16 ช้ินข่าว ส านกัเคร่ืองส าอาง

และวตัถุอนัตราย 15 ช้ินข่าว ส านกัยาและวตัถุเสพติด และส านกัมาตรฐานห้องปฏิบติัการ 12 ช้ินข่าวเท่ากนั ส านกัคุณภาพ

และความปลอดภยัอาหาร 11 ช้ินข่าว ส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์7 ช้ินข่าว ข่าวผูบ้ริหาร 5 ช้ินข่าว สถาบนัชีวทิยาศาสตร์

ทางการแพทย ์2 ช้ินข่าว  
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ตารางท่ี 5 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ าแนกตามจ านวนคร้ัง/ช้ินข่าวท่ีลงในส่ือส่ิงพิมพ ์

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
สยามรัฐ 2 1 3 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 4 11 15 
มติชน/มติชนบ่าย  4 5 9 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 2 4 6 
ไทยโพสต ์ 2 5 7 
ข่าวสด 1 10 11 
โพสตทู์เดย ์ 1 4 5 
กรุงเทพธุรกิจ 1 1 2 
ผูจ้ดัการรายวนั 2 0 2 
สยามวเิคราะห์ 1 0 1 
ดอกเบ้ียธุรกิจ 0 1 1 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 42 27 69 
รวม 62 69 131 
 หนังสือพิมพ์ท่ีน าเสนอข่าวเก่ียวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มากท่ีสุด คือ ไทยรัฐ 15 คร้ัง รองลงมา คือ

รองลงมา คือ ข่าวสด 11 คร้ัง มติชน 9 คร้ัง ไทยโพสต ์7 คร้ัง  เดลินิวส์ 6 คร้ัง โพสต์ทูเดย ์5 คร้ัง สยามรัฐ 3 คร้ัง กรุงเทพ

ธุรกิจ และผูจ้ดัการรายวนั 2 คร้ังเท่ากนั สยามวเิคราะห์ และดอกเบ้ียธุรกิจ 1 คร้ังเท่ากนั และส่ือออนไลน์ 69 คร้ัง  
กราฟแสดงพ้ืนท่ีท่ีมีการเสนอข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นส่ือส่ิงพิมพร์ายวนัและรายสปัดาห์   

 
 หนังสือพิมพ์ท่ีใชพ้ื้นท่ีน าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด  คือ ไทยรัฐ รองลงมา ได้แก่ 

เดลินิวส์  ไทยโพสต ์ข่าวสด มติชน ดอกเบ้ียธุรกิจ โพสตทู์เดย ์กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ 
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2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดอืนธันวาคม 2561  จ านวน  8  เร่ือง 

(1) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยพ์บแหนม ปลาส้ม และไส้กรอกอีสานปนเป้ือนร้อยละ 20 (เว็บไซต์สยามรัฐ 

เวบ็ไซต์thaipbs เวบ็ไซต์newtv เวบ็ไซต์dodeden เวบ็ไซต์เดลินิวส์  8 ม.ค.61 โพสต์ทูเดย ์ไทยโพสต์ สยามรัฐ เวบ็ไซต์voiceTV  

เวบ็ไซต1์morenews เวบ็ไซตs์pringradio เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์9 ม.ค.61 มติชนบ่าย ไทยรัฐบ่าย 10 ม.ค.61) 

  (2) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยม์อบใบรับรองหอ้งปฏิบติัการท่ีดี (GLP) ตามหลกั OECD ให้กบัศูนยส์ัตวท์ดลอง

แห่งชาติ ม.มหิดล (มติชนบ่าย 11 ม.ค.61 เวฐ็ไซตt์haipr.net 16 ม.ค.61 กรุงเทพธุรกิจ 17 ม.ค.61) 

  (3) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ผยผลการเฝ้าระวงัโรคอุจาระร่วงเฉียบพลนัจากไวรัส (สวส.) (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 

เวบ็ไซต์มติชน เวบ็ไซต์สปริงนิวส์ เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซตn์ewtv เวบ็ไซต์ประชาชาติ เวบ็ไซต์theworldnews ผูจ้ดัการ

ออนไลน์ เวบ็ไซตt์oday.line เวบ็ไซต์nationtv 10 ม.ค.61 เวบ็ไซตเ์ชียงใหม่นิวส์ 11 ม.ค.61 เวบ็ไซต์มติชน เวบ็ไซต์news1live 

เวบ็ไซตs์pringradio สยามรัฐ 12 ม.ค.61 ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 13 ม.ค.61) 

  (4) ช้ีวคัซีนป้องกนัโรคทอ้งร่วงจากไวรัสโรตา้ท่ีผ่านการตรวจรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย ์มีคุณภาพ

และความปลอดภยัต่อผูไ้ดรั้บ (เวบ็ไซตนิ์วทีว ีเวบ็ไซต ์TNN  11 ม.ค.61 เพจDrama Addict  เวบ็ไซตt์oday.line  เพจTNN24  

ข่าวสด  เวบ็ไซต ์workpointnews 12 ม.ค.61 มติชนบ่าย เวบ็ไซตส์ านกัข่าวแห่งชาติ 13 ม.ค.61) 

 (5) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ร่งพฒันาศกัยภาพห้องปฏิบติัการเครือข่ายเช้ือด้ือยา รพ.ทัว่ประเทศ ตั้งเป้าภายใน 

5 ปีจะลดไดถึ้งร้อยละ 50 (ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ 24 ม.ค.61 มติชน เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 25 ม.ค.61 ไทยรัฐ

บ่าย 26 ม.ค.61) 

 (6) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ฝ้าระวงัการน ายาเคไปใช้ในทางท่ีผิด (เว็บไซต์ส านักข่าวกรมประชาสัมพนัธ์ 

เวบ็ไซตค์มชดัลึก เวบ็ไซต ์สวพ.FM91 ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตv์oicetv 26 ม.ค.61 เดลินิวส์ เดลินิวส์บ่าย 27 ม.ค.61) 

 (7) นักวิทยฯ์ ไทยจบัมือญ่ีปุ่นให้บริการถอดรหัสพนัธุกรรมเช้ือวณัโรคเพ่ือยุติวณัโรคในกลุ่มประเทศอาเซียน 

(เวบ็ไซตส์ านกัข่าวแห่งชาติ เวบ็ไซตm์edhubnews 31 ม.ค.61) 

 (8) สธ.ร่วมกบันกัวิจยัชั้นน าไทยหารือแนวทางความร่วมมือดา้นพนัธุกรรมมนุษยร่์วมกบัผูแ้ทนโครงการจีโนม

มนุษยส์หรัฐฯ  

2.2 ข่าวเผยแพร่อืน่ๆ 

  (1) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยส่์งเสริมผูป้ระกอบการพฒันาผลิตภณัฑ์สมุนไพรไทยไดม้าตรฐานสร้างรายไดสู่้

ชุมชน “สินคา้ไทย ไวใ้จได ้พฒันาโดยกรมวทิยฯ์” (ไทยโพสต ์5 ม.ค.61 สยามวเิคราะห์ ม.ค.61) 

2.3 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
  (1) นพ.สมชาย แสงกิจพร ผอ.สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข ใหส้มัภาษณ์ เร่ืองหอ้งปฏิบติัการตรวจเช้ือ HIV 

(วทิย ุ92.5 วนัท่ี 4 ม.ค.61) 

 (2) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ือง แบคทีเรียด้ือยา (วทิย ุFM 92.5 วนัท่ี 

30 ม.ค.61) 
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 (3) ภญ.สุรัชนี เศวตศิลา ผอ.ส านักยาและวตัถุเสพติด ให้สัมภาษณ์ เร่ื องการตรวจสเตียรอยด์ในยาสมุนไพร 

(ผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการออนไลน์ 30 ม.ค.61) 

2.4 ภาพข่าว 
  (1) การแถลงข่าว “สินคา้ไทย ไวใ้จได ้พฒันาโดยกรมวทิยฯ์” (ผูจ้ดัการ 8 ม.ค.61) 

2.5 ข่าวพาดพงิ 

(1) ครม.มีมติเห็นชอบให้ นพ.มานิต ธีระตนัติกานนท์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์  นัง่เกา้อ้ีประธานคณะ

กรรมการบริหารสถาบนัวคัซีนแห่งชาติ (ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 3 ม.ค.61) 

(2) พญ.ประนอม ค าเท่ียง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงการท าเอ็มโอยรูะหว่าง 3 หน่วยงาน คือ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีวตัถุประสงค์เพื่อร่วมกัน

พฒันาและเสริมสร้างขีดความสามารถของการพฒันาการทดสอบเทียบเคร่ืองมือแพทยร่์วมกนัให้เกิดความสอดคลอ้งเป็น

ม าตรฐาน ระหว่ างป ระ เท ศ  (ไท ยโพสต์  เว็บ ไซต์ ไท ยโพสต์  4  ม .ค .61  ไท ย รัฐ บ่ าย  ส ยาม รัฐ  5  ม .ค .61 ) 

  -พญ.ประนอม ค าเท่ียง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า สบส. กรมวิทยาศาสตร์การ 

แพทย ์และสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกนัจดัท าคู่มือการทดสอบเคร่ืองมือวดัทางการแพทยท่ี์ใชเ้ป็นเคร่ืองตน้แบบใน

การสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย ์9 ชนิด (ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 11 ม.ค.61) 

 (3) นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผูอ้  านวยการส านกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กรม

ควบคุมโรค กล่าวถึงการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในส่วนการเจาะเลือดในอุบัติเหตุ ทราบว่าปีน้ีมีการเจาะทั้ งหมด

ประมาณเกือบ 2 พนัคน ส านักโรคไม่ติดต่อเป็นผูรั้บไปด าเนินการส่งต่อไปท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ขณะน้ีผลออก

มาแลว้บางส่วน คาดวา่ประมาณ 1 สปัดาห์น่าจะทราบผลทั้งหมด (ไทยโพสต ์เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์5 ม.ค.61) 

(4) นายเชิดศกัด์ิ อรรถอารุณ บริษทัอคัรา รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)ช้ีแจงกรณีมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบน ้ า

เน่าเสียในพ้ืนท่ีนาใกลก้บับ่อกกัเก็บกากแร่เหมืองแร่ทองค าชาตรี บริษทัไดป้ระสานกบัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปส ารวจ 

เบ้ืองตน้ผลวเิคราะห์จากกรมควบคุมมลพิษ ม.นเรศวร และบริษทัฯ ไม่พบสารไซยาไนด ์หรือสารใดๆท่ีใชใ้นโรงงานแตพ่บ

สารอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ส่วนกรณีข่าวในโซเชียลมีเดีย และข่าวลือเร่ืองขอ้กล่าวหาการปนเป้ือนพืชผกัรอบ

เหมือง บริษทัฯไดเ้คยช้ีแจง โดยน าขอ้มูลจากกรมอนามยัท่ีเก็บตวัอยา่งพืชผกัรอบเหมืองมากวา่200ตวัอยา่งส่งวิเคราะห์ท่ี

ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 3 นครสวรรคเ์ม่ือปี 2558 มาแสดง พบวา่ไม่มีตวัอยา่งใดท่ีมีค่าสารหนูหรือค่าแมงกานีสเกิน

เกณฑม์าตรฐาน (ไทยรัฐบ่าย 6 ม.ค.61) 

(5)  พ.ต.อ.ชนนันทัธ์ สารถวลัยแ์พศย ์เปิดเผยกรณีเจา้ของผลิตภณัฑ์ทากน้ขาว เขา้ให้ปากค า พร้อมน าผลิตภณัฑ์

ครีมมาให้เจา้หน้าท่ีส านักงานอาหารและยา (อย.) ตรวจสอบวา่ เบ้ืองตน้เขา้ข่ายความผิดแสดงรายละเอียดผลิตภณัฑ์บน

ฉลากไม่ครบถว้น และโฆษณาเกินจริง ส่วนผลิตภณัฑจ์ะมีสารอนัตรายหรือไม่เจา้หนา้ท่ี อย.จะส่งตวัอยา่งผลิตภณัฑไ์ปให้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ยกองคป์ระกอบของสารเคมีในผลิตภณัฑก่์อนจะแจง้ขอ้หาต่อไป (ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซต์

เดลินิวส์ เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 12 ม.ค.61ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์เวบ็ไซต์

ข่าวสด 13 ม.ค.61 ไทยรัฐบ่าย ข่าวสดบ่าย เดลินิวส์บ่าย 14 ม.ค.61 มติชนบ่าย มติชน 17 ม.ค.61) 
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 (6) นายนเรศ ด ารงชยั ผูอ้  านวยการศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววทิยาศาสตร์ (องคก์ารมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS) 

เปิดเผยว่า ทีเซลร่วมผลักดันยกระดับมาตรฐานการทดสอบความปลอดภยัผลิตภณัฑ์ในประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐาน

หอ้งปฏิบติัการส่งผลดีต่อทั้งอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางไทย อุตสาหกรรมยา กลุ่มเคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์ทางการแพทย ์

โดยร่วมมือกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ขบัเคล่ือนและสร้างมาตรฐานศูนยท์ดสอบและห้องปฏิบติัการในไทย พร้อมกบั

ส่งเสริมสร้างบุคลากรและการให้ทุน (เวบ็ไซต์กรุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซต์เดลินิวส์ เวบ็ไซต์midkhao 15 ม.ค.61 โพสต์ทูเดย ์

เวบ็ไซตt์haipr.net 16 ม.ค.61) 

ภาพข่าว นายนเรศ ด ารงชัย ผูอ้  านวยการศูนยค์วามเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมกันหน่วยงานพนัธมิตร

ยกระดบัมาตรฐานการทดสอบความปลอดภยัผลิตภณัฑต์ามหลกัเกณฑ ์OECD GLP (โพสตทู์เดย ์16 ม.ค.61 

(7) ในการประชุมกรรมาธิการสาธารณสุขคร้ังหน่ึง ไดเ้ชิญผูช้ี้แจงจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์มาช้ีแจงเร่ืองคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า

และขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อสุขภาพประชาชน ผูช้ี้แจงจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทยช้ี์แจงสั้นๆ วา่ จนถึงปัจจุบนั ไม่

พบว่าคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ามีผลกับสมองมนุษย ์และท าให้เกิดความเส่ียงต่อสุขภาพ แต่ยงัมีงานวิจัยเก่ียวกับเร่ืองน้ีใน

ต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง จึงยงัตอ้งรอผลการศึกษาต่อไป (กรุงเทพธุรกิจ 17 ม.ค.61) 

 (8) นางสาวกลัยา อนุลกัขณาปกรณ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์11 สุราษฎร์ธานี อยูใ่นรายช่ืออบรม

หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง:ผูน้ าท่ีมีวสิยัทศัน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น87 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านกังาน 

ก.พ. (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 22 ม.ค.61) 

 (9) พ.ต.ท.ทองพนู ประกอบกิจ สว. (สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ เผยความคืบหนา้กรณีพบศพ ดร.จกัรพนัธ์ โส

มะเกษตริน ตายคาเบาะคนขบัรถกระบะท่ีจอดอยูด่า้นหลงัโรงแรมศรีนครล าดวน ต.โพธ์ิ อ.เมืองศรีสะเกษ ในรถพบเตาถ่าน

ยงัอุ่นๆ วางไวท่ี้พ้ืนหลงัเบาะนั่ง คาดเจา้ตวัตั้ งใจรมควนัฆ่าตวัตายว่า แพทยแ์จง้กับพนักงานสอบสวนว่า ดร.จกัรพนัธ์

เสียชีวติจากขาดอากาศหายใจ แต่ยงัไม่สรุปสาเหตุท่ีแน่ชดั จะส่งเลือดพร้อมอาหารในกระเพาะไปตรวจท่ีศูนยว์ิทยาศาสตร์

การแพทยท่ี์ 10 จ.อุบลราชธานี และญาติไดรั้บศพไปตั้งบ าเพญ็กุศลท่ีบา้นเกิด อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานีแลว้ (ไทยรัฐ 

ไทยรัฐบ่าย 22 ม.ค.61) 

  (10) นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทยส์กลุรองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยวา่ ปัจจุบนัยงัไม่มียาฆ่าไวรัสโรตา้ ส่วนเร่ือง

วคัซียงัไม่อยูใ่นวคัซีนพ้ืนฐาน ตอนน้ีท่ีเกิดข้ึนกบัผูใ้หญ่ท่ียิง่มีอายมุาก จะป่วยเป็นโรคน้ี แต่ถา้พิจารณาตามสถิติ ยงัเกิดกบั

เด็กเล็กมากกวา่ผูใ้หญ่แต่คร้ังน้ีท่ีเกิดมีอาการกบัผูป่้วยซ่ึงเป็นผูใ้หญ่ เราก็พยายามดูสายพนัธ์ุวา่เหตุใดจึงเกิดในผูใ้หญ่ และ

อาการดูรุนแรง เลยเป็นท่ีมาของเราเท่ีเให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทยช่์วยเราดูเร่ืองเช้ือไวรัสโรตา้เป็นอย่างไร (ดอกเบ้ีย

ธุรกิจ 22 ม.ค.61) 

  (11) กรณีนายเฉลิมพล อยูดี่ ขอความเป็นธรรมกบั พล.ต.อ.วิระชยั ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ในฐานะโฆษก ตร.

หลงัถูกต ารวจ สภ.เมืองชลบุรี ตรวจปัสสาวะผลเป็นสีม่วงตอ้งนอนอยูใ่นหอ้งขงัรวม 7 วนัจึงไดป้ระกนัตวัออกไป ก่อนจะ

ไปรายงานตวัต่อกรมคุมประพฤติ ไดรั้บผลการตรวจปัสสาวะจากศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยช์ลบุรีวา่ ไม่พบสารเสพติดให้

โทษกลุ่มเมทแอมเฟตา แต่กลบัมีประวติัในระบบของกองทะเบียนประวติัอาชญากร ท าใหถู้กนายจา้งขอใหล้าออกจากงาน 
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ดา้น พล.ต.อ.วิระชยั กล่าวว่า สาเหตุท่ีปัสสาวะสีม่วงไม่จ าเป็นตอ้งเสพยาเสพติด อาจมาจากการทานยาบางชนิดท่ีมีสาร

ประเภทน้ีมา เม่ือส่งตรวจกรมวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ลว้ จะทราบผลท่ีแน่ชดั เม่ือขอ้เท็จจริงปรากฏ ตอ้งปล่อยตวัโดยไม่

ตอ้งประกนัตวั รีบท าส านวนสัง่ไม่ฟ้อง (เวบ็ไซตป์ระชาชาติ 22 ม.ค.61 เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยโพสต ์เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 23 ม.ค.

61 ไทยโพสต ์24 ม.ค.61) 

  (12) นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย ์ผูป้ระสานงานเครือข่ายเตือนภยัสารเคมีก าจดัศตัรูพืช (Thai-PAN) ไดแ้ถลงผลการ

ตรวจสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกคา้งในผกัและผลไม ้ประจ าปี 2561 ว่าพบสารพิษตกคา้ง 25 ชนิด ผลการเฝ้าระวงัคร้ังน้ี

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กรมวิชาการเกษตร และ

ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ ควรมีการก าหนดมาตรฐานการตกคา้งของไนเตรทในผกัไฮโดรโป

นิกส์ และประเมินความเส่ียงจากการไดรั้บสารน้ีจากพืชผกั กรมวิชาการเกษตรควรมีการท าขอ้ก าหนด และให้ความรู้เพ่ือ

ควบคุมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชและปุ๋ยเคมีในผกัไฮโดรโปนิกส์ให้อยูใ่นระดบัปลอดภยั ส่วนส านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยาจ าเป็นตอ้งเฝ้าระวงัสารพิษตกคา้งในผกัไฮโดรโปนิกส์เพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากการติดตามเฝ้าระวงัในผกัทัว่ไป 

(เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์22 ม.ค.61 ไทยโพสต ์23 ม.ค.61 เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์ 25 ม.ค.61) 

  (13) กรณีนายทรงวุฒิ อุดม พนักงานพิทกัษ์ป่าแม่ละมุ่น เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าสลกัพระ ยิงนายชลิต จินตนา 

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บา้นปลาย นาสวน อ.ศรีสวสัด์ิ จ.กาญจนบุรี เสียชีวติ และถูกส่งฝากขงัท่ีศาล

จงัหวดักาญจนบุรี  พ.ต.ท.พรชยั เพช็รเจริญ รอง ผกก.ป.รรท.ผกก.สภ.ด่านแม่แฉลบ กล่าววา่ ผลการตรวจปัสสาวะของนาย

ทรงวฒิุพบวา่มีสารเสพติดประเภทกญัชา แต่ตอ้งส่งไปตรวจพิสูจน์อยา่งละเอียดอีกคร้ังท่ีศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยใ์ชเ้วลา

ประมาณ 3 สปัดาห์ (มติชน ไทยรัฐ 25 ม.ค.61 มติชนบ่าย 26 ม.ค.61 ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 29 ม.ค.61) 

  (14) ดร.สริตา ป่ินมณี นกัวจิยัสถาบนัวิจยัและพฒันาพ้ืนท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) กล่าววา่ กญัชาและกญัชงมีสาร

ออกฤทธ์ิ คือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ซ่ึงเป็นสารเสพติดท่ีอยูใ่นส่วนของช่อดอกกญัชา มี

ค่า THC 3.10 ของปริมาณสารเสพติด ซ่ึงสูงกวา่กญัชง ท่ีมีค่า THC 0.40 นอ้ยกวา่ จึงมีการวจิยัและพฒันากนัหลายหน่วยงาน 

เช่น มูลนิธิโครงการหลวง กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และสถาบนัส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ส านกังาน ป.ป.ส. 

ท่ีพยายามพฒันากญัชงบนพ้ืนท่ีสูงใหมี้ค่าสารเสพติด THC ต ่ากวา่ร้อยละ 0.3 (โพสตทู์เดย ์เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์25 ม.ค.61) 

  (15) ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ องคก์ารเภสัชกรรม กล่าวภายหลงัการลงนามบนัทึกขอ้ตกลง

ความร่วมมือการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ยาใหม่กับ ศ.ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัว่า 

องคก์ารเภสัชกรรม ในฐานะหน่วยงานส าคญัของประเทศในการส่งเสริมการเขา้ถึงยาสามญัท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิผล และ

ความปลอดภยั ในราคาท่ีเหมาะสม จึงมีการพฒันาและเตรียมความพร้อมตลอดเวลา ทั้งในดา้นบุคลากรและมาตรฐานการ

ผลิต โดยปัจจุบนัองคก์ารฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน PIC/S GMP นอกจากน้ีองคก์ารฯ ยงัมีศูนยศึ์กษาชีวสมมูลท่ีไดรั้บ

การรับรองมาตรฐาน GLP จากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และก าลงัอยู่ระหว่างการขอ

รับรองมาตรฐานจาก National Pharmaceutical Regulatory Agency ประเทศมาเลเซีย (ไทยโพสต ์25 ม.ค.61) 

  (16) สถาบนัอาหาร ไดสุ่้มตวัอยา่งหอยนางรมดิบจ านวน 5 ตวัอยา่งจาก 5 สถานท่ีจ าหน่ายในเขตกรุงเทพฯ เพ่ือ

น ามาวเิคราะห์การปนเป้ือนของเช้ือดงักล่าว ผลวเิคราะห์ปรากฏวา่ พบเช้ือ วบิริโอ พาราฮิโมไลติคสั ปนเป้ือนในหอย 
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นางรมดิบถึง 4 ตัวอย่าง ตามเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผสัอาหารของกรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทยก์ าหนดให้อาหารทะเลท่ีทานดิบตอ้งไม่พบเช้ือ วิบริโอ พาราฮิโมไลติคสั ปนเป้ือนในปริมาณ 25 กรัม (ไทยรัฐ

บ่าย ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 26 ม.ค.61) 

  (17) นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยวา่ ไดรั้บแจง้จากเครือข่าย

ศูนยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพเก่ียวกบัอาการไม่พึงประสงคห์ลงัจากใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมอาหารช่ือ รีเทิร์น 

(Return) เรียว เรียว สูตร 2 จึงได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากท้องตลาดเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์ ท่ีกรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย ์ พบสารไซบูทรามีน บริษทัฯ ได้รับจา้งผลิตผลิตภณัฑ์รีเทิร์นจากบริษทั สยามเฮลท์แอนด์บิวต้ีแคร์ จ ากดั จ.

สมุทรปราการ ซ่ึงผูจ้า้งไม่ไดว้า่จา้งบริษทัฯ ผลิตมานานกวา่ 1 ปี แลว้ เน่ืองจากสามารถยื่นขอเลขสารบบอาหารไดเ้อง แต่

บริษทัฯ ไดเ้ก็บใบจดทะเบียนอาหารดงักล่าวไวใ้ชก้บัผูจ้า้งรายอ่ืนจึงไม่ไดแ้จง้ยกเลิก (เวบ็ไซตv์oicetv 18 ม.ค.61 ผูจ้ดัการ

ออนไลน์ 19 ม.ค.61 โพสตทู์เดย ์27 ม.ค.61) 

 (18) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์มอบประกาศนียบตัรข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยงาน

ให้บริการทดสอบความปลอดภยัตามหลกัการ OECD GLP ส าหรับการทดลองทางพิษวทิยา ศูนยส์ัตวท์ดลองแห่งชาติแห่ง

แรกในประเทศไทยให้กบั ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รก.อธิการบดี ม.มหิดล (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซต์

คมชดัลึก 9 มค.61 มติชนบ่าย 11 ม.ค.61) 

 (19) เพชเฟซบุ๊กหมอแล็บแพนด้าโพสต์เตือนภยัเร่ืองการรับประทานหอยนางรมสดอาจเจอเช้ือวิบริโอ ดา้น 

น.พ.อภิชยั มงคล อดีตอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์วบิริโอเป็นสาเหตุส าคญัของการเกิดโรคอุจจาระร่วงอยา่งแรกจาก

การรับประทานอาหารทะเล ท าใหเ้กิดโรคจากการรับประทานหอยนางรมสดในคนท่ีมีโรคประจ าตวัจนถึงเสียชีวติได ้หรือ

ติดทางบาดแผลขณะแช่น ้ าทะเล (เวบ็ไซตพี์พีทีว ี9 ม.ค.51)                                                                                                                      

 (20) ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ เปิดเผยว่าขณะน้ีได้เร่งเพาะเช้ือโรตาไวรัสในห้องวิจัยของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และ รพ.จุฬาภรณ์เพ่ือหาสาเหตุการติดเช้ือท่ีแพร่ระบาดในผูใ้หญ่เพ่ิมข้ึนไดอ้ย่างไรเช้ือมีการ

เปล่ียนแปลงหรือไม่ (เวบ็ไซตช่์อง 3 12 ม.ค.61) 

 (21) ภาพข่าวอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละคณะเขา้เยี่ยมชมสถานสัตวท์ดลองเพื่อการวิจัย (เว็บไซต ์       

ม.นเรศวร 22 ม.ค.61) 

--------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 


