
 
 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดอืนมถุินายน 2561 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                 7 เร่ือง 

 1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                      4 เร่ือง 

1.3 สมัภาษณ์/ขอ้มูล                                                 7 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน มิ.ย.61 เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 194   คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                   79 คร้ัง  

                         (โทรทศัน์ 8 คร้ัง วทิย ุ1 คร้ัง ส่ิงพิมพ ์34 คร้ัง เวบ็ไซต ์36 คร้ัง) 

  1.2.2 ข่าวพาดพิง 17  เร่ือง      115  คร้ัง  

            (โทรทศัน์ 3 คร้ัง วทิย ุ1 คร้ัง ส่ือส่ิงพิมพ ์67 คร้ัง เวบ็ไซต ์44 คร้ัง)              

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน                       6,707,395.51  บาท 

-  ส่ือโทรทศัน ์                             580,000.00    บาท 

-  ส่ือวทิย ุ                               15,000.00    บาท 

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                    6,112,395.51    บาท           

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ านวน 63 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)  

  - ทางอีเมล                                32   ราย 

  - ทางโทรศพัท ์                                 4   ราย 

  - ทางแฟนเพช เฟชบุค๊                       27 ราย  

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง 

 (ไม่รวมข่าวสมัภาษณ์เร่ืองชุดทดสอบในรายการเดินหนา้ประเทศไทย ท่ีออกอากาศทางวทิย ุและโทรทศัน์) 

ตารางท่ี 1 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์ามลกัษณะของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 79 79 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 115 0 115 0 
รวม 194 79 115 0 
 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ในเดือนมิถุนายน 2561 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้งหมด 194 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการส่งเผยแพร่  และจากการสมัภาษณ์จ านวน 79 ช้ินข่าว   

และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนใหข้่าวพาดพิงถึงกรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 115  ช้ินข่าว  โดยเป็นขา่วท่ีส่งผลต่อ

ภาพลกัษณ์ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นเชิงบวก 79 ช้ินข่าว  ข่าวกลาง 194 ช้ินข่าว   
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ตารางท่ี  2  จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จ าแนกตามประเภทของเน้ือหาข่าว 

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

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 79 0 65 14 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 115 0 110 5 
รวม 194 0 175 19 
 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าว พบวา่เป็นข่าว ดา้นบริการจ านวน 175  ช้ินข่าว และดา้น

บริหารจ านวน 19 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 79 79 11 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 115 115 0 0 

รวม 194 194 11 0 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบวา่ ข่าวจ านวน 194 ช้ินข่าว มีลกัษณะเป็นการให้ข่าวสาร 

ในจ านวนน้ีมีลกัษณะของการใหค้วามรู้ร่วมดว้ย 11 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 

ข่าว
เผยแพร่ 

79 1 0 10 14 36 2 9 1 0 9 8 0 0 0 4 6 

ข่าว
พาดพิง 

115 16 7 6 61 22 3 0 12 0 1 0 7 0 0 3 5 

รวม 194 17 7 16 75 58 5 9 13 0 10 8 7 0 0 7 11 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบวา่ หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้งเรียงตามล าดบั ดงัน้ี ส านกัคุณภาพและ

ความปลอดภยัอาหาร 75 ช้ินข่าว สถาบนัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 58 ช้ินข่าว ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 17 ช้ิน

ข่าว ส านกัยาและวตัถุเสพติด 16 ช้ินข่าว ส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์13 ช้ินข่าว ข่าวเก่ียวกบัผูบ้ริหาร 11 ช้ินข่าว สถาบนั

ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์10 ช้ินข่าว สถาบนัชีววตัถุ 9 ช้ินข่าว กองแผนงานและวิชาการ 8 ช้ินข่าว ส านักมาตรฐาน

หอ้งปฏิบติัการ ส านกังานเลขานุการกรม ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์7 ช้ินข่าวเท่ากนั สถาบนัวจิยัสมุนไพร 5 ช้ินข่าว  
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ตารางท่ี 5 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ าแนกตามจ านวนคร้ัง/ช้ินข่าวท่ีลงในส่ือส่ิงพิมพ ์

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
สยามรัฐ 3 1 4 
แนวหนา้ 3 7 10 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 3 9 12 
มติชน/มติชนบ่าย  6 16 22 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 2 6 8 
ไทยโพสต ์ 4 7 11 
ข่าวสด 7 6 13 
เดอะเนชัน่ 0 1 1 
พิมพไ์ทย 2 1 3 
โพสตทู์เดย ์ 1 1 2 
กรุงเทพธุรกิจ 0 4 4 
คมชดัลึก 2 1 3 
ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 1 0 1 
ประชาชาติธุรกิจ 0 1 1 
ฐานเศรษฐกิจ 0 1 1 
ผูจ้ดัการรายวนั 0 2 2 
สยามธุรกิจ 0 3 3 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 36 44 80 
รวม 70 111 181 
 หนงัสือพิมพท่ี์น าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ มติชน 22 คร้ัง รองลงมา ไดแ้ก่  ข่าว

สด 13 คร้ัง ไทยรัฐ 12 คร้ัง ไทยโพสต ์11 คร้ัง แนวหนา้ 10 คร้ัง เดลินิวส์ 8 คร้ัง กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ 4 คร้ังเท่ากนั พิมพ์

ไทย คมชัดลึก สยามธุรกิจ 3 คร้ังเท่ากัน โพสต์ทูเดย์ ผู ้จัดการรายวนั  2 คร้ังเท่ากัน  The Nation ผู ้จัดการสุดสัปดาห์ 

ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ 1 คร้ังเท่ากนั และส่ือออนไลน์ 80 คร้ัง 

   

2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดอืนมถุินายน 2561  จ านวน 7 เร่ือง 

(1) การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ระดบัชาติดา้นการแพทยแ์ม่นย  าระยะท่ี 1 (สชพ)(ท าข่าว 14 มิย) (ช่อง 7 ช่อง 

11NBT เวบ็ไซตT์haiPR.NET 14 มิ.ย.61 ไทยรัฐ 15 มิ.ย.61 คมชดัลึก 20 มิ.ย.61) 
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 (2) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ร้อมรับมือไวรัสนิปาห์ ท่ีก าลงัระบาดในต่างประเทศ (สวส) (เวบ็ไซตก์รุงเทพ

ธุรกิจ เวบ็ไซตv์oice tv เวบ็ไซตt์hailandplus tv ผูจ้ดัการออนไลน์ 18-มิ.ย.-61 สยามรัฐ โพสตทู์เดย ์19 มิ.ย.61 แนวหนา้ 

เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 20 มิ.ย.61) 

  (3) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เดินหนา้ส่งเสริมอุตสาหกรรมวคัซีนท่ีผลิตโดยใชเ้ซลลเ์พาะเล้ียง 

Cell based vaccine (สชว) (เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ เวบ็ไซตแ์นวหนา้ เวบ็ไซตส์ปริงนิวส์ เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตม์ติชน 19 มิ.ย.

61 เวบ็ไซต ์สสส. เวบ็ไซตN์EWS NETWORK  20 มิ.ย.61 คมชดัลึก 27 มิ.ย.61 ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 28 มิ.ย.61) 

 (4) สธ.สานพลงัประชารัฐพฒันาคุณภาพอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล /Food Safety / Event (สคอ) 21 มิ.ย.(เปิดตวั

ชุดทดสอบไซบูทรามีน (สยวส)) (ช่อง 11NBT เวบ็ไซตม์ติชน เวบ็ไซตส์ปริงนิวส์ 21-มิ.ย.-61 เวบ็ไซตt์haipr.net ไทยโพสต ์

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์22 มิ.ย.61 ไทยโพสต ์25 มิ.ย.61 ผูจ้ดัการ 30 มิ.ย.61) 

 (5) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์สามารถตรวจวเิคราะห์ วนิิจฉยัโรคไขเ้ลือดออกไดใ้น 8 ชัว่โมง (สวส) 

(เวบ็ไซตt์hailandplus tv เวบ็ไซตv์oice tv 22 มิ.ย.61 สยามรัฐ 25 มิ.ย.61 ช่อง 28 ไทยโพสต ์26 มิ.ย.61 มติชนบ่าย มติชน 27 

มิ.ย.61) 

 (6) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ฒันาชุดทดสอบตรวจไวรัสซิการู้ผลภายใน 15 นาที (สวส)  (ผูจ้ดัการออนไลน์ 

เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซต ์VoiceTV เวบ็ไซต ์SpringNews  เวบ็ไซตม์ติชน เวบ็ไซตเ์นชัน่สุดสปัดาห์ เวบ็ไซต์

ประชาชาติธุรกิจ  25 มิ.ย.61 สยามรัฐ เวบ็ไซตT์HAI.AC 26 มิ.ย.61 เวบ็ไซตค์มชดัลึก 27 มิ.ย.61 มติชนบ่าย มติชน 29 มิ.ย.

61 ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 30 มิ.ย.61) 

 (7) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ฒันาชุดทดสอบยนีอลัฟ่าธาลสัซีเมีย 1 ข้ึนบญัชีนวตักรรมไทย (สชพ) (ผูจ้ดัการ

ออนไลน์ 26 มิ.ย.61) 

2.2 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
  (1) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์เร่ือง กระติกใส่ขา้วเหนียวมีอนัตราย

หรือไม่ (ช่อง 9 ชวัร์ก่อนแชร์ 7 มิ.ย.61) 

  (2) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์เร่ือง การเลือกน ้ าด่ืมปลอดภยั (ช่อง 7 / 

7 มิ.ย.61) 

 (3) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองเห็ดพิษ (ช่อง Thai PBS 12 มิ.ย.61 

วทิยเุอฟเอม็ 92.5 / 10 มิ.ย.61)  

  (4) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์เร่ือง โรคตาในงานแถลงข่าวงานมติชน

เฮลทแ์คร์(ข่าวสด มติชน 21 มิ.ย.61 มติชนบ่าย  เวบ็ไซตt์haipr.net 22มิ.ย.61 ข่าวสดบ่าย ข่าวสด เวบ็ไซตข์่าวสด 25 มิ.ย.61 ) 

  (5) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์เร่ืองทิชชูเปียก (ช่อง 7 / 18 มิ.ย.61) 

  (6) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์รายการเดินหนา้ประเทศไทยเร่ืองชุด

ทดสอบ (ทุกช่อง 23 มิ.ย.61) 

 (7) นายศิริ ศรีมโนรถ ผูอ้  านวยการส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองการร่วมงาน MDA 2018 ของ

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตL์ocal Press Release 14 ก.ค.61) 
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2.3 ข่าวเผยแพร่อืน่ๆ 

 (1) กรมวทิยฯ์ พฒันาชุดตรวจหาเช้ืออุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษในตวัอยา่งน ้ าและอาหาร (ศวก.ท่ี 7) (เดลินิวส์ 

เดลินิวส์บ่าย 4 มิ.ย.61) 

   (2) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยว์จิยัพฒันาสารสกดัจากมะขามป้อม พบมีคุณสมบติัลดร้ิวรอยและบ ารุงผิวพรรณ 

(สวพ.) (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 16 มิ.ย.61) 

2.4 ภาพข่าว 
(1) การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ระดบัชาติดา้นการแพทยแ์ม่นย  าระยะท่ี 1 (แนวหนา้ 18 มิ.ย.61 ไทยโพสต ์พิมพไ์ทย  

19 มิ.ย.61) 

(2) งานอาหารปลอดภยั 21 มิ.ย.61 (พิมพไ์ทย 26 มิ.ย.61 แนวหนา้ 27 มิ.ย.61) 

2.5 ข่าวพาดพงิ 

  (1) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชร่วมกบั สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) จดั

ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการต่ออายกุารรับรอง (Act to Re-accreditation) โดยมี นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์

วโิรจน์ อดีตรองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ขา้ร่วมดว้ย (ไทยโพสต ์1 มิ.ย.61 แนวหนา้ 5 มิ.ย.61 

 (2) ผลติภณัฑ์อาหารเสริม / เคร่ืองส าอางอนัตราย 

        - ไม่เห็นดว้ยท่ีจะเอาผิดกบัดาราท่ีโฆษณาขายสินคา้ท่ีมีตรา อย.ปลอม สินคา้ปลอม สินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน มี

สารพิษท าใหค้นแพห้รือเสียชีวติ เขาเห็นวา่มี อย.รับรองถูกตอ้ง จึงรับโฆษณา จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่อนัตรายหรือไม่ ผูท่ี้ตอ้ง

รับผิดชอบโดยตรงคือ  อย.  ตอนขออนุญาตผลิตไม่ตรวจ หรือไม่มีความสามารถก็ตอ้งใหห้น่วยงานอ่ืนตรวจ เช่น 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(ไทยโพสต ์2 มิ.ย.61) 

     - นพ.ธเรศ กรัษนยัรววิงศ ์รองปลดักระทรวง สธ. นพ.วนัชยั สัตยาวฒิุพงศ ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) แถลงหลงัการจบักมุผลิตภณัฑ ์"เอเชีย สลิม" (Asia Slim) ท่ีผสมสารไซบูทรามีน ท่ี จ.นครราชสีมา วา่ ตวั

ฉลากระบุเป็นผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ควบคุมน ้ าหนกั ลกัษณะยาชุด มียาเมด็สีเหลืองเป็นยาระบาย และแคปซูลภายในบรรจุ

ไซบูทรามีน อยูร่ะหวา่งส่งกรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์รวจสอบ (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ ส านกัข่าวไทย สวท. ช่อง 3,9,NBT 6 

มิ.ย.61 เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผูจ้ดัการ ไทยโพสต ์เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์เวบ็ไซตไ์ทยพีบีเอส เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ มติชน 7 มิ.ย.61 

ข่าวสดบ่าย เดลินิวส์บ่าย ไทยรัฐบ่าย 8 มิ.ย.61) 

    - พ.ต.อ.วนิยั วงษบุ์บผา รอง ผบก.ปคบ.กล่าววา่ แถลงวา่ นอกจากผลิตภณัฑ ์"เอเชีย สลิม" (Asia Slim) ท่ีผสม

สารไซบูทรามีน ยงัมีผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง Klean และ Extra White ท่ีแสดงฉลากไม่ถูกตอ้ง ไดส่้งผลิตภณัฑด์งักล่าวตรวจ

ท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(ผูจ้ดัการออนไลน์ 6 มิ.ย.61) 

     - นพ.สสจ.อุทยัธานีเตือนใหต้รวจสอบผลิตภณัฑสุ์ขภาพก่อนซ้ือ ตอ้งตรวจสอบฉลาก ฐานขอ้มูลทะเบียน อย. 

หนา้ต่างเตือนภยัสุขภาพของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์หากพบผดิกฎหมายใหแ้จง้ สสจ.อุทยัธานี (เวบ็ไซตบ์า้นเมือง 7 

มิ.ย.61) 
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     - จากการตรวจคน้จุดแรกพบผลิตภณัฑท่ี์กรมวทิยาศาสตร์การแพทยป์ระกาศผลวเิคราะห์วา่ พบยาไซบูทรามีน 

ดา้น น.ส.ชลาลยั เก้ือชาติ เจา้ของแบรนดผ์ลิตภณัฑล์า้งหนา้ klean (คลีน) ช้ีแจงกรณีต ารวจแถลงข่าวการจบักมุผลิตภณัฑ์

เอเชียสลิม โดยน าผลิตภณัฑ ์klean ไปวางท่ีโตะ๊แถลงข่าว ซ่ึงผลิตภณัฑล์า้งหนา้ klean (คลีน) ผา่นการตรวจสอบผลิตภณัฑ์

จากศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 9 นครราชสีมาแลว้วา่ปลอดภยั (ไทยรัฐ เวบ็ไซตบ์า้นเมือง เวบ็ไซตเ์นชัน่ทีว ี7 มิ.ย.61) 

     - นายสมศกัด์ิ จงัตระกลุ ผูว้า่ฯ ขอนแก่น กล่าววา่ เจา้หนา้ท่ีไดเ้ขา้ตรวจคน้ตลาดขายส่งประตนู ้ าขอนแก่น 

ตรวจพบผลิตภณัฑท่ี์กรมวทิยาศาสตร์การแพทยป์ระกาศผลการตรวจวเิคราะห์วา่พบยาไซบู ทรามีน (เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ  

เวบ็ไซตช่์อง 7 / 7 มิ.ย.61 มติชนบ่าย 9 มิ.ย.61 พิมพไ์ทย 19 มิ.ย.61) 

      - ผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีโหมโฆษณา ถา้เป็น "เคร่ืองส าอาง" สารตอ้งหา้มท่ีมกัพบคือ "ไฮโดรควโิดน ปรอท" 

ส่วน ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารมกัพบสารตอ้งหา้มมากกวา่ 1 ตวั โดยหลกั ๆ ท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา และ

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ร่วมกนัตรวจสอบและประกาศออกมาก็มกัจะมี ไซบูทรามีน, เฟนเทอรามีน, ออริสแตส, ฟลอ็ก

ซิติน, อีเฟดรีน, กลุ่มยารักษาโรคหยอ่นสมรรถภาพทางเพศ (เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์ 9 มิ.ย.61) 

            - พล.ต.อ.วริะชยั ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. กล่าวถึงความคืบหนา้คดีเมจิกสกินวา่ พนกังานสอบสวนตอ้ง

สอบสวนในประเด็นขอ้สงสยัต่างๆใหค้รบถว้น รวมทั้งตอ้งรอผลการตรวจสรรพคุณ ตวัอยา่งผลิตภณัฑจ์ านวนมากท่ีส่งไป

ตรวจกรมวทิยาศาสตร์การแพทยห์ากผลการตรวจออกมาจะท าใหค้ดีมีความชดัเจนมากข้ึน รวมถึงลกัษณะความผิดของ

ดารา นกัแสดง ผูรั้บรีววิสินคา้ดว้ย (ไทยรัฐ ข่าวสด แนวหนา้ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 11 มิ.ย.61 ไทยรัฐบ่าย ข่าวสดบ่าย 12 มิ.ย.61 

ไทยรัฐ 13 มิ.ย.61 ไทยรัฐบ่าย 14 มิ.ย.61) 

         - งานเสวนา "จากกรณีเมจิกสกินถึงการบุกคน้ตลาดใหม่ดอนเมือง ส่ือท าหนา้ท่ีอยา่งไร และผูบ้ริโภคได้

อะไร" ณ สมาคมนกัข่าว นกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิง่องัศุลี กล่าววา่ ภาครัฐตอ้งท างาน

อยา่งบูรณาการ กฎหมายและกลไกของรัฐยงัมีปัญหา การท างานท่ีขาดการประสานงาน เช่น กรมวทิยาศาสตร์การแพทยมี์

การสุ่มตรวจผลิตภณัฑต์่างๆ เป็นระยะๆ แต่ อย. ไม่น าขอ้มูลจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทยม์าเผยแพร่ต่อสาธารณะ รวมถึง

มีบางกรณี "กรมวทิย ์ตรวจเจอสารอนัตรายแบบซ ้ าซาก แต่ อย. ไม่ประกาศ เตือน (แนวหนา้ เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ 11 มิ.ย.61) 

       - น.ส.สารี อ๋องสมหวงั เลขาธิการมูลนิธิเพ่ือผูบ้ริโภค แถลงวา่ เรียกร้องใหต้ลาดและร้านคา้ออนไลน์ ตอ้ง

ตรวจสอบผลิตภณัฑสุ์ขภาพก่อนจ าหน่ายทุกรายการ วา่ผิดกฎหมายหรือเป็นผลิตภณัฑท่ี์ข้ึนบญัชีด าของ อย.หรือ

กรมวทิยาศาสตร์การแพทยห์รือไม่ (เวบ็ไซตพ์ีพีทีว ี11 มิ.ย.61 มติชน 12 มิ.ย.61) 

      - นพ.วนัชยั สตัยาวฒิุพงศ ์เลขาธิการ อย. พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ ์โชคชยั ผบก.ปคบ. แถลงข่าวจบักมุอาหารเสริม

และเคร่ืองส าอางผิดกฎหมายจากร้าน"บี.เอส.นิวเทรนด"์ในจงัหวดัอุดรธานี ยดึของกลางทั้งหมดมาด าเนินคดีและส่งตรวจ

วเิคราะห์ท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยห์าสารอนัตรายต่อผูบ้ริโภค (ผูจ้ดัการออนไลน์ 27 มิ.ย.61 ไทยรัฐบ่าย 29 มิ.ย.61) 

(3) นพ.ศกัด์ิชยั กาญจนวฒันา เลขาธิการส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ กล่าววา่ ไดจ้ดัเตรียมวคัซีน

ไขห้วดัใหญ่ฤดูกาลใหม่ 3.5 ลา้นโดส เพ่ือฉีดใหก้บัประชาชนทุกสิทธิท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง 7 กลุ่ม โดยเป็นวคัซีนผลิตจากเช้ือ

ตาย 3 สายพนัธ์ุตามค าแนะน าขององคก์ารอนามยัโลก พบการระบาดมากในประเทศไทยและทัว่โลก (ขอ้มูลจาก

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย)์ (ไทยโพสต ์6 มิ.ย.61) 

 



 
 

-7- 

 

   (4) นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองคก์ารเภสชักรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการน า

กญัชามาใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์กล่าวถึงการพิจารณาใหน้ ากญัชามาใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์ในบางโรคท่ียงัไม่มียา

รักษาวา่ ไทยมีความพร้อมในทุกมิติท่ีจะศึกษาวจิยัพฒันากญัชาเป็นยา รวมถึงมีองคค์วามรู้ในเร่ืองการสกดัสาระส าคญัมาใช้

ประโยชน์ ซ่ึงองคก์ารเภสชักรรม (อภ.) และกรมวทิยาศาสตร์การแพทยส์ามารถด าเนินการได ้(คมชดัลึก กรุงเทพธุรกิจ  7 

มิ.ย.61 แนวหนา้ 13 มิ.ย.61) 

  (5) นสพ.สรวศิ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสตัว ์กล่าวถึงกรณีพบนมโรงเรียนท่ีโรงเรียนไผทอดุมศึกษาแสดง

เลขขา้งกล่องยงัไม่หมดอาย ุแต่นมมีลกัษณะขุ่นขน้ จากการสุ่มตรวจพบวา่ลกัษณะเน้ือนมเป็นล่ิม กอ้นหนืดคลา้ยวุน้ 

เบ้ืองตน้น ามาตรวจสอบดว้ยสารละลายเบตาดีนผลปรากฏวา่ไม่ได ้ผสมแป้ง ซ่ึงกรมจะตรวจสอบวา่นมเสียหรือไม่ ซ่ึงตอ้ง

ไปตรวจหาเช้ือแบคทีเรีย และตรวจองคป์ระกอบของนม ซ่ึงส่วนน้ีจะตอ้งส่งไปตรวจท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ตอ้งใช้

เวลา คาดวา่จะสามารถสรุปไดภ้ายในไม่เกิน 2 สปัดาห์ (มติชน 10 มิ.ย.61 มติชนบ่าย เวบ็ไซตป์ระชาชาติธุรกิจ เวบ็ไซต์

เดลินิวส์  เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 11 มิ.ย.61 กรุงเทพธุรกิจ แนวหนา้ เวบ็ไซตค์มชดัลึก เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 12 มิ.ย.61  เดลินิวส์บ่าย 

ไทยรัฐบ่าย 13 มิ.ย.61) 

        - ภญ.สุภทัรา บุญเสริม ผอ.ส านกัอาหาร ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กล่าววา่ อย. ไดส่้งเจา้หนา้ท่ีลง

ไปตรวจสอบขอ้เท็จจริงท่ีโรงเรียนไผทอุดมศึกษา และรงงานผลิตนมโรงเรียน ท่ีพบปัญหาแลว้ ส่วนกรณีท่ีกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ส่งตวัอยา่งนมลอตท่ีเป็นปัญหามาใหต้รวจนั้นก็ไดส่้งต่อไปใหก้รมวทิยาศาสตร์การแพทยต์รวจวเิคราะห์อยา่ง

ละเอียดแลว้คาดวา่จะทราบผลเร็ว ๆ น้ี (เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์11 มิ.ย.61 เดลินิวส์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ 12 

มิ.ย.61 มติชนบ่าย ข่าวสดบ่าย เดลินิวส์บ่าย 13 มิ.ย.61) 

       - ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัสระบุรี ไดร้ายงานความคืบหนา้การด าเนินการแกปั้ญหาถึงผูบ้ริหาร

กระทรวงเกษตรฯวา่ สหกรณ์ส่งตวัอยา่งผลิตภณัฑล์อตการผลิตท่ีมีปัญหาท่ีสหกรณ์เก็บไว ้ใหก้รมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ตรวจยนืยนัผลอีกคร้ัง และแจง้ผูรั้บจา้งขนส่งใหป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดอยา่งเคร่งครัด  (แนวหนา้ ไทยรัฐ 12 มิ.ย.61) 

  (6) ภก.ปรีชา พนัธ์ุติเวช นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยเีคร่ืองมือแพทยไ์ทย เปิดเผยวา่ สมาคม พร้อมดว้ย

หลายหน่วยงานดา้นสาธารณสุข อาทิ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกบับริษทั อิม

แพค็ เอก็ซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จดังาน แสดงสินคา้อุปกรณ์การแพทยแ์ละการประชุมวชิาการทางการแพทยย์ิง่ใหญ่ระดบั

อาเซียน หรือ Medical Devices ASEAN (MDA) 2018 ระหวา่งวนัท่ี 11-13 ก.ค. 2561 ท่ีอิมแพค็ เมืองทองธานี (โพสตทู์เดย ์

15 มิ.ย.61 สยามธุรกิจ 16 มิ.ย.61) 

  (7) บริษทั ปฐวนิ จ ากดั ผูรั้บจา้งผลิตสินคา้ ท่ีไดรั้บมาตรฐานในระดบัสากล ทั้งมาตรฐานการผลิตเคร่ืองส าอาง

ตามหลกัเกณฑว์ธีิการของ ASEAN GMP และไดรั้บการรับรองระดบัคุณภาพ ISO 9001:2008 มีหอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์ท่ี

ไดรั้บรองมาตรฐานระบบ ISO/IEC 17025 : 2005 และการรับรองจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทยมี์บริการรับตรวจสอบ 

วเิคราะห์คุณภาพทางดา้นจุลวทิยาและดา้นเคมีในผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางและอาหารเสริม สามารถตรวจสอบสารตอ้งหา้มท่ี

จะเป็นอนัตรายต่อร่างกายได ้(เวบ็ไซตt์haipr.net 6 มิ.ย.61 สยามธุรกิจ 16 มิ.ย.61) 
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 (8) นพ.สุวรรณชยั วฒันายิง่เจริญชยั อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยวา่ พบชาวตะวนัออกกลางมารักษาท่ี รพ.

สงักดัมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงและอาจป่วยดว้ยโรคเมอร์ส และสถาบนับ าราศนราดูรไดรั้บตวัมาแลว้ ผลจากหอ้งแลปพบวา่

เป็นวณัโรคปอด แตเ่พ่ือความมัน่ใจไดส่้งสารคดัหลัง่ไปตรวจท่ีแลบ็สถาบนับ าราศฯ และกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์อีก

คร้ัง (ผูจ้ดัการออนไลน ์เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์12 มิ.ย.61) 

 นพ.สุวรรณชยั วฒันายิง่เจริญชยั อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยวา่  ผลการตรวจแลปของ 3 หน่วยงาน คือ สถาบนั

บ าราศนราดูร กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ยนืยนัไม่พบเช้ือไวรัสเมอร์ส-โคว ีในชาวต่างชาติ

ดงักล่าว (เวบ็ไซตช่์อง 7 เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ   13 มิ.ย.61) 

  (9) เม่ือปี พ.ศ.๒๕๕๑ กระทรวงสาธารณสุขโดยวชิาญ มีนชยันนัท ์รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขสนบัสนุนและ

ผลกัดนัใหมี้การจดัตั้งสถาบนัวจิยัการแพทยแ์ผนไทย ไดรั้บการสนบัสนุนจาก นพ.จกัรธรรม ธรรมศกัด์ิ รองปลดักระทรวง

สาธารณสุข ใหใ้ชพ้ื้นท่ีอาคารหมายเลข ๓ ท่ีตั้งกรมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ดิม (ยศเส) แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ

ศตัรูพา่ยเป็นท่ีตั้งหน่วยงาน (ไทยโพสต ์17 มิ.ย.61) 

  (10) นายศิริ ศรีมโนรถ ผูอ้  านวยการส านกัรังสีและ เคร่ืองมือแพทย ์กรมวทิยาศาสตร์การแพทยร่์วมแถลงข่าวการ

จดังาน MDA 2018  นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผูอ้  านวยการ องคก์ารสุรา  กล่าววา่ ไดร่้วมมือกบัองคก์ารเภสชักรรม และ

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ในโครงการ "แอลกอฮอล ์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ" เพื่อผลิตแอลกอฮอลท่ี์ใชใ้นทาง

การแพทยส์าธารณสุข ฯลฯ จึงเขา้ร่วมงาน MDA 2018 เป็นคร้ังแรก (เวบ็ไซตL์ocal Press Release 11 มิ.ย.61 

เวบ็ไซตT์haiPR.net 13 มิ.ย.61แนวหนา้ ผูจ้ดัการ 18 มิ.ย.61 สยามรัฐ 23 มิ.ย.61 ฐานเศรษฐกิจ 24 มิ.ย.61 สยามธุรกิจ 30 มิ.ย.

61) 

  (11) ช่างไฟฟ้าชาวกาฬสินธ์ุถูกหมากดัแลว้ใชเ้หลา้ขาวราดโดยไม่ไดฉี้ดวคัซีน 8 เดือนต่อมาอาการก าเริบเสียชีวติ

เพราะโรคพษิสุนขับา้ ท่ี รพ.กาฬสินธ์ุ แพทยไ์ดต้รวจไขสนัหลงั เลือด ปัสสาวะ และปมรากผม เพื่อขอค ายนืยนัจาก

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ซ่ึงระบุวา่ป่วยเป็นโรคพิษสุนขับา้ (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตแ์นวหนา้ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 17 มิ.ย.

61 ไทยโพสต ์18 มิ.ย.61 มติชนบ่าย ข่าวสดบ่าย 19 มิ.ย.61) 

 (12) เกิดเหตุตน้ไมล้ม้ทบัถนนห่างจากท่ีท าการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยข้ึนไปประมาณ 50 เมตร ซ่ึงเป็น

สวนสมุนไพรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 13 มิ.ย.61) 

  (13) นพ.ศกัด์ิชยั กาญจนวฒันา เลขาธิการส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ กล่าววา่ บอร์ด สปสช.เห็นชอบ

สิทธิประโยชน์ตรวจยนี HLA ก่อนเร่ิมยาคาร์บามาซีปีน หลงัผลประเมินคุม้ค่าช่วยลดภาวะแพย้าในผูป่้วยโรคลมชกัไดร้้อย

ละ 88 เป็นความร่วมมือของสมาคมโรคลมชกัฯ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และ HITAP (เวบ็ไซต ์Hfocus 17 มิ.ย.61) 

  (14) นายธีระศกัด์ิ รูปสุวรรณ ผูป้ระสานงานเครือข่ายขอคืนพ้ืนท่ีป่าฯ เดินเทา้น าธงสีเขียวและป้ายขอ้ความ

เรียกร้องไปตามถนนดา้นขา้งผา่นร้ัวศาลอุทธรณ์-ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยจ์งัหวดัเชียงใหม่ ข้ึนไปผกูกบัตน้ไมด้า้นขา้ง

อาคารชุดของโครงการก่อสร้างบา้นพกัขา้ราชการตุลาการ บอกใหข้า้ราชการท่ียงัคงอยูอ่าศยัในอาคารชุดท่ีรุกล ้าแนวป่าเดิม

ยา้ยออกโดยเร็ว (มติชนบ่าย 20 มิ.ย.61) 
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 (15) ภก.วชิระ อ าพนธ์ ผอ.กองควบคุมวตัถุเสพติด กล่าวถึง กฎหมายท่ีเปิดช่องใหมี้การน ากญัชาไปใชใ้นการวจิยั 

อยา่งกรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ขออนุญาตน าไปวจิยัสกดัเป็นสารตั้งตน้ (เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ 21 มิ.ย.61) 

  (16) งานมติชนเฮลทแ์คร์ มี หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ กรมการแพทย ์กรมควบคุมโรค กรม

สุขภาพจิต กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กรมอนามยั กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก ไม่ยอมตกขบวน น า

หน่วยงาน และสถาบนัการแพทยใ์นสงักดั มาเปิดบูธ จดันิทรรศการใหค้วามรู้ บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ ตรวจสุขภาพ

ฟรี ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สาธิตการท าเมนู สุขภาพแบบง่ายๆ  และเล่นเกมตอบค าถามชิงรางวลั ฯลฯ (มติชนบ่าย มติ

ชน 25 มิ.ย.61 มติชน มติชนบ่าย 27 มิ.ย.61) 

        -พิธีเปิดงานเฮลทแ์คร์ 2018 "สายตาดีมีสุข" โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดงาน โดยมีตวัแทนจากทุกภาคส่วนเขา้ร่วมพิธี อาทิ นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดี

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย,์ คุณบุญญาติ เจริญสวรรค ์เลขานุการกรม กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จากนั้นมีพิธีเปิดเมือง

สุขภาพและเปิดเมืองสาธารณสุข ประกอบดว้ย กรมอนามยั, โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ ์(วดัไร่ขิง), ส านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เป็นตน้ (มติชน ข่าวสด 29 มิ.ย.61)   

  (17) นายแพทยภ์าคี ทรัพยพิ์พฒัน ์นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม กล่าวถึงกรณีวางยาพิษในน ้ าด่ืมหวงั

ฆ่ายกครัว ท่ีบา้นหนองตูบ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ผูเ้คราะห์ร้าย 4 คน มีอาการของการไดรั้บสารพิษ กลุ่มออร์กาโนเฟส

เฟตเป็นสารพิษกลุ่มยาก าจดัศตัรูพืช ภายหลงัจากท่ีไดรั้บยาแกพิ้ษ 3 คนมีอาการดีข้ึน แต่ 1 รายหวัใจหยดุเตน้ตั้งแต่ก่อน

มาถึงโรงพยาบาลท าใหเ้สียชีวติ โดยเจา้หนา้ท่ีไดส่้งตวัอยา่งทั้งน ้ าและสม้ต าป่าไปตรวจสอบท่ีสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 26 มิ.ย.61 มติชน The Nation27 มิ.ย.61 มติชนบ่าย 28 มิ.ย.61)  
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