
 
 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดอืนพฤษภาคม 2561 

 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                10 เร่ือง 

 1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                      3 เร่ือง 

1.3 สมัภาษณ์/ขอ้มูล                                                 5 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน พ.ค.61 เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 317   คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                  106 คร้ัง  

                         (โทรทศัน์ 11 คร้ัง ส่ิงพิมพ ์47 คร้ัง เวบ็ไซต ์48 คร้ัง) 

  1.2.2 ข่าวพาดพิง 17  เร่ือง      211  คร้ัง  

            (ส่ือส่ิงพิมพ ์153 คร้ัง เวบ็ไซต ์58 คร้ัง)              

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน                       7,996,291.15  บาท 

-  ส่ือโทรทศัน ์                         1,480,000.00    บาท 

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                   6,516,291.15    บาท           

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ านวน 67 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)  

  - ทางอีเมล                                24   ราย 

  - ทางแฟนเพช เฟชบุค๊                       43 ราย  

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง  

ตารางท่ี 1 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์ามลกัษณะของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 106 106 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 211 0 211 0 
รวม 317 106 211 0 
 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ในเดือนพฤษภาคม 2561 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้งหมด 317 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการส่งเผยแพร่  และจากการสมัภาษณ์จ านวน 106 ช้ินข่าว   

และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนใหข้่าวพาดพิงถึงกรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 211  ช้ินข่าว  โดยเป็นขา่วท่ีส่งผลต่อ

ภาพลกัษณ์ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นเชิงบวก 106 ช้ินข่าว ข่าวกลาง 211 ช้ินข่าว   

 

 



 
 

-2- 

 

ตารางท่ี  2  จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จ าแนกตามประเภทของเน้ือหาข่าว 

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

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 106 0 99 7 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 211 0 180 28 
รวม 317 0 279 35 
 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าว พบวา่เป็นข่าว ดา้นบริการจ านวน 279  ช้ินข่าว และข่าว

ดา้นบริหารจ านวน 35 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 106 103 13 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 211 205 0 4 

รวม 317 308 13 4 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบวา่ ข่าวจ านวน 129 ช้ินข่าว มีลกัษณะเป็นการให้ข่าวสาร 

ในจ านวนน้ีมีลกัษณะของการใหค้วามรู้ร่วมดว้ย 13 ช้ินข่าว และมีลกัษณะชกัจูงใจ 4 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 

106 
0 0 2 50 20 14 0 0 0 0 7 0 0 0 26 0 

ข่าว
พาดพิง 

211 
35 0 0 153 3 0 10 0 0 0 0 4 0 0 18 21 

รวม 317 35 0 2 203 23 14 10 0 0 0 7 4 0 0 44 21 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบวา่ หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้งเรียงตามล าดบั ดงัน้ี ส านกัคุณภาพและ

ความปลอดภยัอาหาร 203 ช้ินข่าว ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์44 ช้ินข่าว ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 35 ช้ินข่าว 

ข่าวเก่ียวกบัผูบ้ริหาร 21 ช้ินข่าว สถาบนัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 23 ช้ินข่าว สถาบนัวิจยัสมุนไพร 14 ช้ินข่าว สถาบนัชีว

วตัถุ 10 ช้ินข่าว กองแผนงานและวชิาการ 7 ช้ินข่าว ส านกังานเลขานุการกรม 4 ช้ินข่าว ส านกัยาและวตัถุเสพติด 2 ช้ินข่าว 

 

 



 
 

-3- 

 

ตารางท่ี 5 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ าแนกตามจ านวนคร้ัง/ช้ินข่าวท่ีลงในส่ือส่ิงพิมพ ์

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
สยามรัฐ 5 7 12 
แนวหนา้ 4 7 11 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 8 25 33 
มติชน/มติชนบ่าย  5 25 30 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 5 33 38 
ไทยโพสต ์ 4 12 16 
ข่าวสด 8 14 22 
Bangkok Post 1 4 5 
M2F 1 0 1 
โพสตทู์เดย ์ 0 2 2 
กรุงเทพธุรกิจ 0 3 3 
คมชดัลึก 3 8 11 
ผูจ้ดัการรายวนั 2 5 7 
The Nation 1 0 1 
สยามกีฬา 0 4 4 
ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 0 1 1 
สยามธุรกิจ 0 2 2 
บางกอกทูเดย ์ 0 1 1 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 48 58 106 
รวม 95 211 306 
 หนงัสือพิมพท่ี์น าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ เดลินิวส์ 38 คร้ัง ไทยรัฐ 33 คร้ัง มติ

ชน 30 คร้ัง ข่าวสด 22 คร้ัง ไทยโพสต ์16 คร้ัง สยามรัฐ 12 คร้ัง แนวหน้า คมชดัลึก 11 คร้ังเท่ากนั ผูจ้ดัการรายวนั 7 คร้ัง 

Bangkok Post 5 คร้ัง สยามกีฬา 4 คร้ัง กรุงเทพธุรกิจ สยามธุรกิจ โพสต์ทูเดย ์2 คร้ังเท่ากนั M2F The Nation ผูจ้ดัการสุด

สปัดาห์ บางกอกทูเดย ์1 คร้ังเท่ากนั และส่ือออนไลน์ 106 คร้ัง 

   

2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดอืนเมษายน 2561  จ านวน  10  เร่ือง 

  (1) กรมวทิยฯ์ จดัท าหนงัสือคู่มือยามาตรฐาน หรือ Green Book แกปั้ญหาวณัโรค และเช้ือด้ือยา ตา้นจุลชีพ 

(สยวส) (ไทยรัฐบ่าย 19 พ.ค.61) 
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 (2) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ฒันาการตรวจวเิคราะห์การปนปลอมยาแผนปัจจุบนัในอาหารเสริมทราบผล

ภายใน 24 ชัว่โมง (สคอ) (ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตd์odeden เวบ็ไซตt์hailandplus 8 พ.ค.61 ข่าวสด สยามรัฐ เวบ็ไซต ์

Local Press Release 9 พ.ค.61 ไทยรัฐบ่าย เดลินิวส์บ่าย ข่าวสดบ่าย มติชนบ่าย 10 พ.ค.61) 

 (3) กรมวทิยฯ์ เผยผลตรวจผลิตภณัฑก์ระชบัช่องคลอดอวดอา้งสรรพคุณเกินจริง (สคอ) (ผูจ้ดัการออนไลน์ 

เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 9 พ.ค.61 เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 10 พ.ค.61 ไทยรัฐบ่าย 11 พ.ค.61 ข่าวสดบ่าย 

ข่าวสด 29 พ.ค.61)  

  (4) กรมวทิยฯ์ พฒันาชุดตรวจหาเช้ืออุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษในตวัอยา่งน ้ าและอาหาร (ศวก.ท่ี 7) 

(เวบ็ไซตN์NT 16 พ.ค.61 สยามรัฐ ไทยโพสต ์18 พ.ค.61 คมชดัลึก 19 พ.ค.61) 

(5) ผลตรวจกรมวทิยฯ์ สาหร่ายปลอดภยัจากสารหนูอนินทรีย ์ส่งออกไดดี้ (สคอ) (เวบ็ไซตม์ติชน ผูจ้ดัการ

ออนไลน์ เวบ็ไซตป์ระชาชาติ 18 พ.ค.61สยามรัฐ แนวหนา้ 21 พ.ค.61 ข่าวสด ข่าวสดบ่าย 23 พ.ค.61) 

  (6) กรมวทิยฯ์ ตรวจพบเช้ือไขก้าฬหลงัแอ่นโดยวธีิ PCR พบสายพนัธ์ุท่ียงัไม่มีวคัซีนป้องกนัในพ้ืนท่ีจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้(เวฐ็ไซตN์NT เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซต ์NEWS NETWORK 21 พ.ค.61 สยามรัฐ 

The Nation 22 พ.ค.61 เวบ็ไซตv์oicetv เวบ็ไซตt์namcot ผูจ้ดัการออนไลน์ 25 พ.ค.61  แนวหนา้ คมชดัลึก เวบ็ไซตแ์นวหนา้  

28 พ.ค.61) 

 (7) กรมวทิยฯ์ จบัมือกบัสภาเทคนิคการแพทยพ์ฒันาองคค์วามรู้และการมีส่วนร่วมในบริบทของวชิาชีพ 

(เวบ็ไซตN์NT 22 พ.ค.61 เวบ็ไซต ์medhubnews 23 พ.ค.61 มติชนบ่าย มติชน 30 พ.ค.61) 

  (8) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ฒันาการตรวจดีเอน็เอเพื่อจ าแนกชนิดเห็ดพิษ(ศวก.ท่ี 8) (สวส) (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 

เวบ็ไซตข์่าวสด เวบ็ไซตม์ติชน 23 พ.ค.61 M2F เดลินิวส์ 24 พ.ค.61 ไทยรัฐบ่าย 25 พ.ค.61 เวบ็ไซตช่์อง 7 28 พ.ค.61  

เดลินิวส์ 31 พ.ค.61) 

 (9) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ร้อมรับมือไวรัสอีโบล่า และโรคอุบติัใหม่  (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตv์oicetv 

เวบ็ไซตt์namcot  ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 25 พ.ค.61 ไทยโพสต ์29 พ.ค.61) 

   (10) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยว์จิยัพฒันาสารสกดัจากมะขามป้อม พบมีคุณสมบติัลดร้ิวรอยและบ ารุงผิวพรรณ

(สวพ) (เวบ็ไซตs์iambusinessnews เวบ็ไซตn์ewstv เวบ็ไซตม์ติชน ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตส์ปริงนิวส์ เวบ็ไซตT์NA  

เวบ็ไซตt์hailandplus เวบ็ไซตN์NT เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 28-พ.ค.-61 สยามรัฐ เวบ็ไซตช่์อง 7 เวบ็ไซตส์ยามรัฐ  29 พ.ค.61 

เวบ็ไซตF์M91 เวบ็ไซตt์haiticketmajor 30-พ.ค.-61)  

2.2 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
 (1) การปนปลอมยาแผนปัจจุบันในผลติภณัฑ์อาหารเสริม 

    นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์เร่ือง การปนปลอมยาแผน

ปัจจุบนัในผลิตภณัฑอ์าหารเสริม (พีพีทีว ี10 พ.ค.61 ไทยพบีีเอส 23 พ.ค.61) 

  นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์วา่ ไม่พบสารตอ้งหา้มหรือสาร

อ่ืนใดท่ีเป็นอนัตรายในผลิตภณัฑเ์สริมอาหารบีเคิร์ฟว (ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ เวบ็ไซตข์่าวสด    
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16 พ.ค.61 คมชดัลีก เดลินิวส์ ไทยรัฐ ผูจ้ดัการ มติชน แนวหนา้ บางกอกโพสต ์ไทยโพสต ์ข่าวสด 17 พ.ค.61 ข่าวสดบ่าย 

มติชนบ่าย 18 พ.ค.61) 

  นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองการตรวจไซบูทรามีนใน

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม (ช่องไทยพีบีเอส 23 พ.ค.61) 

            น.ส.จารุวรรณ ล้ิมสจัจะสกลุ รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองผลิตภณัฑเ์สริม

อาหาร (ช่อง 7 / 21 พ.ค.61) 

 (2) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองเห็ดพิษ (ช่อง 7, 11, 18,  

 (3) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองหอ้งปฏิบติัการชีวนิรภยัระดบั 4 

(ไทยรัฐบ่าย 31 พ.ค.61)  

  (4) น.ส.จารุวรรณ ล้ิมสจัจะสกลุ รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองผลตรวจผลิตภณัฑ์

กระชบัช่องคลอด  (ช่อง 3 / 10 พ.ค.61) 

 (5) น.ส.จารุวรรณ ล้ิมสจัจะสกลุ รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองค าแนะน าในการบริโภค

ปลาร้า (ทีวNีEW18 เวบ็ไซต ์new 18 3 พ.ค.61) 

2.3 ภาพข่าว 
 (1) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ประชุมหารือกบัสภาเทคนิคการแพทย ์(แนวหนา้ 26 

พ.ค.61 ผูจ้ดัการ 28 พ.ค.61 ไทยโพสต ์31 พ.ค.61) 

2.4 ข่าวพาดพงิ 

  (1) ประวติั นพ.วนัชยั สตัยาวฒิุพงศ ์เลขาธิการ อย. เคยเป็นรองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(ขา่วสดบ่าย 

ข่าวสด 1 พ.ค.61) 

  (2) ข่าวผลติภณัฑ์อาหารเสริม / เคร่ืองส าอางอนัตราย ช่วงน้ี นพ.วนัชยั สตัยาวฒิุพงศ ์เลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยา เจอศึกหนกั แมจ้ะเดินหนา้จบัลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีการปลอมแปลงการอนุญาตจากอย. โดยเฉพาะเมจิก 

สกิน แต่ยงัถูกวจิารณ์ถึงมาตรฐาน อย.จนถูกรองนายก จ้ีใหเ้ร่งช้ีแจงสงัคมใหเ้ขา้ใจถึงการท างาน ท่านเคยเป็นรองอธิบดี

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ปี 2558 (ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 1 พ.ค.61 มติชนบ่าย มติชน 9 พ.ค.61) 

 พล.ต.อ.วริะชยั ทรงเมตตา รองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ แถลงหลงัเขา้ตรวจสอบตลาดใหม่ดอนเมือง โดย

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ไดเ้ก็บตวัอยา่งยาลดความอว้น จ านวน 10 ยีห่อ้ วา่พบมีสารไซบูทรามีนผสมอยู ่ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ ์แคลโล (Kalo), ผลิตภณัฑ ์The Eight, ผลิตภณัฑ ์คอลววีา่, ผลิตภณัฑ ์เอส-ซีเครท, ผลิตภณัฑ ์Finale, ผลิตภณัฑ์

แอล-ฟิน By ลูกส ารอง, ผลิตภณัฑ ์BOXY INDELAR, ผลิตภณัฑ ์Alert เรียว ไวท,์ ผลิตภณัฑ ์PUSH SHE (VIVI), และ

ผลิตภณัฑ ์LUK SAM RONG (ลกูส ารอง) (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 19 พ.ค.61 เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์ไทยโพสต ์โพสตทู์เดย ์แนว

หนา้ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ มติชน 20 พ.ค.61 มติชนบ่าย ไทยรัฐบ่าย สยามรัฐ ผูจ้ดัการ เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์ไทยโพสต ์21 

พ.ค.61 เวบ็ไซตด์อกจิก 24 พ.ค.61) 
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 เม่ือปี 2560 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ไดแ้จง้เตือนภยัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมอนัตราย 20 ยีห่อ้ โดยพบวา่มีสารไซ

บูทรามีน ผสมอยู ่ซ่ึงผลิตภณัฑเ์หล่านั้นถือเป็นอาหารไม่บริสุทธ์ิ ผูใ้ดผลิต น าเขา้เพ่ือจ าหน่าย หรือจ าหน่ายอาหารไม่

บริสุทธ์ิ จะมีโทษ (เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 14 พ.ค.61 เวบ็ไซตไ์ทยพีบีเอส 17 พ.ค.61 ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 23 พ.ค.61) 

  นพ.สุรโชค ต่างววิฒัน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าววา่ กรณีพบผูเ้สียชีวติจากการรับประทาน

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ท่ีมีส่วนผสมของไซบู ทรามีน และล่าสุดส านกังานต ารวจแห่งชาติไดป้ระกาศรายช่ือผลิตภณัฑเ์สริม

อาหาร ท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ไดมี้การเผยแพร่วา่พบไซบูทรามีน จ านวน 10 รายการ บริษทั สยาม เฮลท ์แอนด ์บิวต้ี 

แคร์ จ ากดั เป็นผูผ้ลิต  อย.ไดร่้วมกบัส านกังานต ารวจแห่งชาติ เขา้ตรวจคน้สถานท่ีผลิต พร้อมทั้งสัง่ยกเลิก เลขสารบบ

อาหารของผลิตภณัฑท์ั้ง 10 รายการ  อย. จะร่วมมือกบัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั และกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ใน

การติดตามตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของทุกแหล่งผลิต (เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 23 พ.ค.61 

เดลินิวส์ บางกอกโพสต ์เวบ็ไซตส์นุก 24 พ.ค.61 เดลินิวส์บ่าย 25 พ.ค.61) 

  นพ.ธเรศ กรัษนยัรววิงศ ์รองปลดักระทรวงสาธารณสุข กล่าววา่ คณะกรรมการวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท ได้

พิจารณาเห็นวา่ควรมีการยกระดบั "ไซบูทรามีน" จากยาอนัตราย ใหเ้ป็นวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทประเภทท่ี 1 ตาม 

พ.ร.บ.วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทพ.ศ.2559 ดงันั้น จะมีโทษรุนแรงมากข้ึน นอกจากน้ี ก าลงัจะมีการพิจารณาควบคุม

สารอีกตวั ท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์รวจเจอเม่ือเร็วๆ น้ี แต่ไม่เคยมีการข้ึนทะเบียนควบคุมในประเทศไทยมาก่อน 

(ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตช่์อง 7  24 พ.ค.61 แนวหนา้ คมชดัลึก 25 พ.ค.61) 

  ผลการตรวจพบยาแผนปัจจุบนัเจือปนแยกตามประเภทอาหาร ปีงบประมาณ 2559-2561 ของ

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์พบวา่ ปี 2559 มีการตรวจพบยาแผนปัจจุบนัจ านวนมากในกลุ่มผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร โดยการ

ตรวจผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 344 ตวัอยา่ง ตรวจพบการเจือปน 115 ตวัอยา่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 33.4 ส่วนปี 2560 ตรวจ 530 

ตวัอยา่ง พบการเจือปน 137 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 25.8 และล่าสุดปี 2561 ตรวจไปแลว้ 307 ตวัอยา่ง พบการเจือปน 48 

ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 15.6 (มติชน เดลินิวส์ 26 พ.ค.61 เดลินิวส์บ่าย 27 พ.ค.61) 

 ปูเป้ ศกัรัช บลอ็กเกอร์ดา้นความงาม กล่าววา่ ความน่าเช่ือถือของการสร้างแบรนดต์อ้งใชเ้วลา ไม่ใช่แค่มีเลขจด

แจง้ อย. หรือใบผลตรวจจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ลว้จะยนืยนัวา่ปลอดภยั (เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์7 พ.ค.61) 

ผลติภัณฑ์ลนี เกิดเหตหุญิงกินยาลดความอว้นดบัอีก 1 ราย  พล.ต.ต.สมพงษ ์ชิงดวง รอง ผบช.น. กล่าววา่ ยาท่ีพบ

หลายเมด็ในหอ้งผูต้าย เป็นยาลดความอว้นหรือไม่ ตอ้งส่งใหก้รมวทิยาศาสตร์การแพทยต์รวจสอบยนืยนัอีกคร้ัง (เดลินิวส์ 

ข่าวสด ไทยรัฐ 4 พ.ค.61 เดลินิวส์บ่าย ไทยรัฐบ่าย 5 พ.ค.61) 

   พล.ต.อ.วริะชยั ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. น าก าลงัเจา้หนา้ท่ีบุกตลาดใหม่ดอนเมืองรอบ 3 ปูพรมตรวจโรงงานผลิต

เคร่ืองส าอาง อาหารเสริมเถ่ือน ตอ้งใชร้ถบรรทุกถึง 30 คนัขนของกลางส่งกรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์รวจหาสารอนัตราย 

(เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์4 พ.ค.61 ไทยโพสต ์คมชดัลึก กรุงเทพธุรกิจ แนวหนา้ 5 พ.ค.61 กรุงเทพธุรกิจ 13 พ.ค.61)  

 น.พ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า จากการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีน จาก

โรงงานผลิตท่ี จ.ปทุมธานี และผลิตภณัฑท่ี์พบในบา้นของผูเ้สียชีวติ ส่งใหก้รมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ตรวจสอบ พบวา่ มี 
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การใส่สารอนัตราย "ไซบูทรามีน" เหมือนกบัท่ีตรวจพบในผลิตภณัฑท่ี์เก็บตวัอยา่งจากแหล่งจ าหน่ายท่ีชลบุรี นอกจากน้ี ยงั

พบวา่ มีการใส่ยาตวัอ่ืนๆ ดว้ย ส่วนผลการตรวจสอบผลิตภณัฑท่ี์พบในบา้นผูเ้สียชีวติ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ยงัไม่ได้

แจง้ผลมา (ผูจ้ดัการออนไลน์ 9 พ.ค.61 คมชดัลึก มติชน 10 พ.ค.61 ไทยรัฐบ่าย 11 พ.ค.61 เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์12 พ.ค.61) 

  นพ.วนัชยั สตัยาวฒิุพงศ ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยวา่ อย.ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้

ตรวจสอบบริษทั ฟู้ ด ซายน์ ซพัพลาย เซอร์วสิ จ ากดั อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี พร้อมเก็บตวัอยา่งผลิตภณัฑส่์งตรวจ

วเิคราะห์ท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผลปรากฏวา่ พบยาแผนปัจจุบนัปลอมปนในผลิตภณัฑลี์น เช่น ออริสแตท, ไซบูทรา

มีน และเซนโนไซด ์และพบการกระท าผิดกฎหมายอีกหลายกรณี (เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์11 พ.ค.61 มติชน ไทยรัฐ เวบ็ไซต์

ไทยรัฐ 12 พ.ค.61 มติชนบ่าย ไทยรัฐบ่าย 13 พ.ค.61) 

 ผลติภัณฑ์เสริมอาหารบีเคร์ิฟว มะปราง วริากานต ์เสณีตนัติกลุ ใหส้มัภาษณ์ วา่ เร่ืองการส่งสินคา้ไปตรวจท่ี อย. 

และกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ อีก 45 วนั จะรู้ผลตามหลกัของราชการ แต่เพ่ือความเร่งด่วน ก็ไดส่้งไปตรวจตามแลบ็เอก

ชนท่ีท ากบัมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ดว้ย (ผูจ้ดัการ เดลินิวส์ 8 พ.ค.61 เดลินิวส์บ่าย คมชดัลึก ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ ไทย

โพสต ์สยามกีฬา  9 พ.ค.61 มติชนบ่าย ข่าวสดบ่าย ไทยรัฐบ่าย 10 พ.ค.61 สยามธุรกิจ 12 พ.ค.61) 

  เบลล่า-ราณี แคมเปน ระบุวา่ บริษทัไดส่้งสินคา้ใหก้รมวทิยาศาสตร์การแพทยต์รวจสอบคุณภาพสินคา้เรียบร้อย

แลว้ ซ่ึงทุกอยา่งถูกตอ้งตรวจสอบได ้(เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด 15 พ.ค.61 ไทยรัฐบ่าย คมชดัลึก 

ผูจ้ดัการ สยามกีฬา 16 พ.ค.61 เวบ็ไซตไ์ทยพีบีเอส 17 พ.ค.61 บางกอกทูเดย ์18 พ.ค.61 สยามธุรกิจ 19 พ.ค.61) 

           พล.ต.อ.วริะชยั ทรงเมตตา กล่าววา่ ดาราท่ีถูกออกหมายเรียกมาใหป้ากค ายงัเหลืออีก 6 รายท่ียงัไม่เขา้มาใหข้อ้มูล 

ส าหรับกลุ่มดาราท่ีเขา้ใหถ้อ้ยค าไปแลว้นั้น ขณะน้ีพนกังานสอบสวนยงัอยูร่ะหวา่งการรอผลตรวจพิสูจน์สารประกอบของ

ผลิตภณัฑจ์ากกรมวทิยาศาสตร์การแพทยว์า่มีสารประกอบท่ีเป็นจริงตามท่ีโฆษณาหรือไม่ มีผลดีตอ่สุขภาพหรือไม่  

(เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 15 พ.ค.61 เวบ็ไซตช่์อง 7 คมชดัลึก เดลินิวส์ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ ไทยรัฐ มติชน ผูจ้ดัการ ไทยโพสต ์Bangkok 

Post 16 พ.ค.61 มติชนบ่าย ไทยรัฐบ่าย เดลินิวส์บ่าย 17 พ.ค.61 ไทยรัฐบ่าย เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์ 22 พ.ค.61) 

  พ.ต.อ. ชนนันทัธ์ สารถวลัยแ์พศย ์ผกก.4 บก.ปอท. กล่าวถึงผลิตภณัฑเ์สริมอาหารบีเคิร์ฟว วา่  ตอ้งไปสอบถาม 

อย. วา่ มีส่วนผิดท่ีใดบา้ง เช่น ขออนุญาตหรือไม่ ฉลากผิดหรือไม่ โฆษณาเกินจริงหรือไม่ ส่วนผลิตภณัฑ ์ จะส่งไปให้

กรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์รวจสอบสารภายในวา่ มีอนัตรายหรือไม่ (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 16 พ.ค.61 

เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด 17 พ.ค.61 ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ ไทยโพสต ์18 พ.ค.61 ไทยรัฐบ่าย 19 พ.ค.61) 

 พ.ต.อ.ชนนันทัธ์ เปิดเผยวา่ ขณะน้ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจง้กรณีอาหารเสริม Be Curve 

นั้นผิดเร่ืองการขออนุญาตโฆษณา ส่วนขอ้หาโฆษณาเกินจริงนั้น ยงัไม่ไดร้ะบุชดัเจนวา่ผิดจริง ส่วนผลิตภณัฑด์งักล่าวมี

สารตอ้งหา้มหรือไม่ อยูร่ะหวา่งรอผลตรวจจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(คมชดัลึก เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยรัฐ เวบ็ไซต์

ไทยรัฐ 21 พ.ค.61 เดลินิวส์บ่าย 22 พ.ค.61) 

ผลิตภัณฑ์ในเครือ บริษัท เมจิก สกิน จ ากัด   พล.ต.อ.วริะชยั ทรงเมตตา กล่าววา่ พนกังานสอบสวนไดอ้อกหมายเรียกดารา 

นกัแสดงไปแลว้ 29 ราย ทยอยเขา้ใหป้ากค า โดยอาจไม่จ าเป็นตอ้งมาใหป้ากค าครบทั้งหมด ส่วนจะแจง้ขอ้ 
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กล่าวหาอะไรบา้งตอ้งรอการตรวจจากทางกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ซ่ึงจะทราบผลไม่เกินเดือน มิ.ย. (เวบ็ไซต์

เดลินิวส์ เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์24 พ.ค.61 เดลินิวส์ เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตืโพสตทู์เดย ์มติชน สยามรัฐ คมชดัลึก ไทยโพสต ์

สยามกีฬา เวบ็ไซตส์ยามกีฬา 25 พ.ค.61 เดลินิวส์บ่าย มติชนบ่าย แนวหนา้ เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน สยามกีฬา 26 พ.ค.61 

ข่าวสดบ่าย เดลินิวส์บ่าย 27 พ.ค.61 เดลินิวส์ ผูจ้ดัการ ข่าวสด สยามรัฐ มติชน แนวหนา้ คมชดัลึก บางกอกโพสต ์30 พ.ค.

61 มติชนบ่าย ข่าวสดบ่าย เดลินิวส์บ่าย 31 พ.ค.61) 

พ.ต.ท.มงคล พฤกษชาติ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ส าโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ เปิดเผยกรณีนกัศึกษาเสียชีวติ

ปริศนาคาหอ้งพกั จ.สมุทรปราการ เม่ือ 24 พ.ค. โดยพบยาลดความอว้นถูกเปิดกินแลว้ 2 ขวด ระบุเป็นยาสมุนไพรรีดไขมนั 

ยีห่อ้ NINETICAPS และ Dakota Detox จึงเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน และส่งมอบใหศู้นยว์ทิยาศาสตร์การแพทยต์รวจสอบหาสาร

อนัตราย (ข่าวสด ไทยรัฐ 26 พ.ค.61 ไทยรัฐบ่าย ข่าวสดบ่าย 27 พ.ค.61) 

ยาลดน ้ าหนกัยีห่อ้ NINETICAPS ระบบขอ้มูลแจง้เตือนภยัฐานขอ้มูลคุณภาพความปลอดภยัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

วทิยาศาสตร์การแพทย ์ระบุวา่เป็นหน่ึงใน 23 ยาลดน ้ าหนกัมีสาร Sibutramine (ไซบูทรามีน) เจือปน (ไทยรัฐ 26 พ.ค.61 

ไทยรัฐบ่าย 27 พ.ค.61) 

(3) ภาพข่าว น.พ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลดักระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุม "การบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด" โดยมี นพ.ภาสกร ชยัวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย ์พร้อม รองอธิบดี

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และกรมสุขภาพจิต ร่วมประชุม (แนวหนา้  2 พ.ค.61 เดลินิวส์ เดลินิวส์บ่าย 3 พ.ค.61 สยามรัฐ 

4 พ.ค.61) 

(4) จากข่าวประกาศกระทรวงเกษตรฯ เร่ืองก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตรปลาร้า ทางทีมข่าวนิว 18 ซ้ือปลาร้าไป

ใหก้รมวทิยาศาสตร์การแพทยต์รวจพบวา่ ไม่มีเช้ือจุลินทรียท่ี์ก่อใหเ้กิดอนัตราย หรือเช้ือแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ 

ทุกอยา่งอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานความปลอดภยั (เวบ็ไซต ์new18 3 พ.ค.61) 

(5) วคัซีนพษิสุนขับ้า นายลกัษณ์ วจนานวชั รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการ "การ

จดัการวคัซีนพิษสุนขับา้"วา่ วคัซีนท่ีน าเขา้มาในประเทศไทยจะตอ้งผา่นกระบวนการน าเขา้อยา่งถูกตอ้ง มีการตรวจสอบ

แหล่งท่ีมาและไดรั้บการข้ึนทะเบียนต ารับยาจากกระทรวงสาธารณสุข และมีหนงัสือรับรองรุ่นการผลิตตามกฎกระทรวงวา่

ดว้ยการรับรองรุ่นการผลิตยาแผนปัจจุบนัท่ีเป็นยาชีววตัถุ พ.ศ. 2553 จากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  ซ่ึงในปี 

2561 สถาบนัชีววตัถุ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ และส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ไดก้ าหนดใหมี้การส่งตวัอยา่ง

วคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ท่ีไดส่้งมอบแลว้ ตรวจทดสอบเพ่ือรับรองคุณภาพ (เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ เวบ็ไซต ์Local Press 

Release 4 พ.ค.61 เวบ็ไซตเ์ดลินิวน์ เดลินิวส์ 5 พ.ค.61 เวบ็ไซตค์มชดัลึก 6 พ.ค.61 เดลินิวส์บ่าย 7 พ.ค.61) 

 นพ.สุรโชค  ต่างววิฒัน์  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยวา่ การข้ึนทะเบียนน าเขา้วคัซีน

ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ส าหรับสตัวน์ั้น อย.จะพิจารณาขอ้มูลและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือยนืยนัวา่ขนาดและวธีิใหว้คัซีน

ปลอดภยัเม่ือใชจ้ริงในสุนขั และเพ่ือรับรองวา่ผลิตภณัฑด์งักล่าวผลิตตามขอ้ก าหนดมาตรฐานท่ีข้ึนทะเบียนไว ้ โดยจดัเป็น

ยาแผนปัจจุบนัส าหรับสตัว ์ประเภทยาชีววตัถุ ซ่ึงแต่ละรุ่นผลิตอาจแปรปรวน จึงตอ้งควบคุมคุณภาพแต่ละรุ่นการผลิตและ 



 
 

-9- 

 

มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมคุณภาพวคัซีนส าหรับสตัวโ์ดย อย. จะสุ่มตรวจวเิคราะห์ร่วมกบักรมวทิยาศาสตร์ 

การแพทยส์ม ่าเสมอ (เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์5 พ.ค.61 สยามรัฐ 8 พ.ค.61)  

นายลกัษณ์ วจนานวชั รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการตอบกระทูถ้ามเร่ือง "การ

จดัการวคัซีนพิษสุนขับา้" แทนนายกรัฐมนตรีในการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติวา่ วคัซีนท่ีน าเขา้มาในประเทศไทย

จะตอ้งผา่นกระบวนการน าเขา้อยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงในปี 2561 สถาบนัชีววตัถุ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และ อย. ไดก้ าหนดให้

มีการส่งตวัอยา่งวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ท่ีไดส่้งมอบแลว้ ตรวจทดสอบเพ่ือรับรองคุณภาพ ภายใตโ้ครงการการตรวจ

วเิคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ เพื่อประเมินความเส่ียงและเฝ้าระวงัคุณภาพวคัซีนโรคพิษสุนขับา้ส าหรับสตัวท่ี์ใชใ้นประเทศ 

ซ่ึงยงัไม่ปรากฏขอ้มูลวา่ วคัซีนท่ีจดัซ้ือในปี 2561 เป็นวคัซีนไม่มีคุณภาพแต่อยา่งใด (สยามรัฐ 10 พ.ค.61) 

ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผูอ้  านวยการสถาบนัวคัซีนแห่งชาติ กล่าววา่ ท่ีประชุมหารือการพฒันาวจิยัและการผลิต

วคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ (Rabies) คร้ังท่ี 2 มีมติใหด้ าเนินการ "โครงการพฒันาวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้" ซ่ึงไดมี้

การน าเสนอใหใ้ชไ้วรัสเรบีส์ ท่ีสามารถเพ่ิมจ านวนไดดี้ในเซลลเ์พาะเล้ียง โดยจะท าการคดัเลือกสายพนัธ์ุก่อโรคในประเทศ

ไทยเป็นหลกั นอกจากน้ี จะมีการพฒันากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ รวมถึงการทดสอบในสตัวท์ดลองใน

ประเทศไทย โดยสถาบนัวคัซีนแห่งชาติฯ จะเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนการวจิยัและการผลิตวคัซีน และไดร่้วมกบัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัมหิดล กรมวทิยาศาสตร์การแพทยอ์งคก์ารเภสชักรรม และกรมปศุสตัว ์เพ่ือร่วมกนัหา 

แนวทางสนบัสนุนโครงการน้ี (ไทยโพสต ์29 พ.ค.61) 

(6) บ้านพกัศาล นายธีระศกัด์ิ รูปสุวรรณ ผูป้ระสานงานเครือข่ายขอคืนพ้ืนท่ีป่าดอยสุเทพ แถลงท่าทีของเครือข่าย

วา่ จากการหารือกบัรัฐมนตรี จะมีการฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีท่ีล ้าแนวป่าข้ึนไป คือ อาคารชุด 9 หลงั และบา้นพกั 45 หลงั จะไดรั้บการ

รังวดัโดยด่วน และจะมีการท าทางเขา้ดา้นขา้งศาลหรือบริเวณศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยเ์พื่อเขา้ไปด าเนินการดา้นอ่ืนๆ 

เม่ือรังวดัเสร็จแลว้ ท่ีแปลงน้ีทางศาลจะโอนคืนธนารักษ ์หลงัจากนั้นธนารักษจ์ะโอนไปใหป่้าไมห้รืออุทยานฯ เพื่อประกาศ

เป็นเขตอทุยานฯ (ไทยโพสต ์เดลินิวส์ มติชน โพสตทู์เดย ์7 พ.ค.61 มติชนบ่าย เดลินิวส์บ่าย สยามรัฐ 8 พ.ค.61 ผูจ้ดัการ 10 

พ.ค.61 ไทยโพสต ์11 พ.ค.61 ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 12 พ.ค.61) 

พ.อ.พิสิฐ จงวฒันาไพศาล หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน. จ.เชียงใหม่ กล่าวถึงการเร่งสร้างทางพิเศษเพ่ือข้ึน

ไปบา้นพกัศาลตุลาการบริเวณดา้นหลงัศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยเ์ชิงดอยสุเทพ-ปุย ต.ดอนแกว้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วา่ยงั

ไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ด าเนินการ จึงเกรงจะเปิดเสน้ทางดงักล่าวไม่ทนัสปัดาห์หนา้ (เดลินิวส์บ่าย 15 พ.ค.61) 

พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 เปิดเผยถึงการท าถนนใหม่เขา้พ้ืนท่ีศาลอุทธรณ์ วา่

เสน้ทางท่ีจะเขา้ไปยงัศาลอุทธรณ์มีถนนสายเดิมอยูแ่ลว้คือ บริเวณทางเขา้ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยค์งมีเพียงเนินดินท่ีไม่

ใหญ่มากนกัท่ีจะตอ้งขดุออกเพ่ือเปิดทางเขา้ (มติชนบ่าย 17 พ.ค.61) 

(7) กญัชา ค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการน ากญัชามาใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์โดยมี รมว.สาธารณสุข  

และปลดักระทรวงฯ เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการ นายโสภณ เมฆธน  เป็นประธาน ส่วนคณะกรรมการมีอธิบดี 
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กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ผอ.สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข ผอ.องคก์ารเภสชักรรม เป็นตน้ (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซต์

ไทยโพสต ์5 พ.ค.61 ไทยโพสต ์9 พ.ค.61) 

 ภายหลงัการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการน ากญัชามาใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์คร้ังท่ี 1/2561 นพ.โสภณ 

เมฆธน ประธานกรรมการองคก์ารเภสชักรรม กล่าววา่ ในการประชุมคร้ังน้ีประกอบดว้ยกรรมการจากทุกภาคส่วน ทั้งจาก

อาจารยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ องคก์ารเภสชักรรม  ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 

กญัชา แมจ้ะมีทั้งประโยชน์และโทษ แตจ่ะท าอยา่งไรใหเ้ป็นนวตักรรมเพ่ือน ามาใชป้ระโยชนท์างการแพทย ์ซ่ึงในการ

ประชุมก าหนดวา่ตอ้งด าเนินการใหค้รบวงจร (มติชน ไทยโพสต ์11 พ.ค.61 มติชนบ่าย 12 พ.ค.61) 

นพ.โสภณ เมฆธน อดีตปลดักระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาการน ากญัชา มาใช้

ประโยชน์ทางการแพทย ์ไดล้งนามในค าสัง่เม่ือวนัท่ี 18 พ.ค. พ.ศ. 2561 แต่งตั้งคณะท างาน 4 ชุด โดยอธิบดี

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เป็นคณะท างานเพ่ือพฒันาการสกดัและการตรวจวเิคราะห์ (บางกอกโพสต ์11 พ.ค.61 เดลินิวส์

บ่าย 22 พ.ค.61) 

 (8) สถาบนัอาหารไดสุ่้มตวัอยา่ง"ผกัสลดับาร์"จ านวน5 ตวัอยา่งจากซุปเปอร์มาร์เกตในเขตกรุงเทพฯเพ่ือน ามา

วเิคราะห์เช้ืออี.โคไลและซาลโมเนลลาปนเป้ือน ผลวเิคราะห์พบวา่ ผกัสลดับาร์ทุกตวัอยา่งพบเช้ืออี.โคไลปนเป้ือน แต่ยงัไม่

เกินค่ามาตรฐานตามเกณฑคุ์ณภาพทางจุลชีววทิยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหารของ

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ส่วนเช้ือซาลโมเนลลา ไม่พบในผกัสลดับาร์ทุกตวัอยา่ง (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 11 พ.ค.61) 

(9) ศ.นพ.ธีระวฒัน์ เหมะจุฑา กรรมการปฏิรูปดา้นสาธารณสุขกล่าวถึงการปรับ อย.วา่ อย.ตอ้งทบทวนการรับรอง

อยา่งต่อเน่ืองทั้งการท างานร่วมกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กรมการแพทย ์กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพฯลฯ ซ่ึงใน

คณะกรรมการปฏิรูปมีการวางกรอบการท างานไวแ้ลว้ (เวบ็ไซตม์ติชน 15 พ.ค.61) 

 (10) กรมควบคุมโรค และ สปสช.เตรียมวคัซีนไขห้วดัใหญ่ฉีดใหป้ระชาชนฟรี วคัซีนดงักล่าวผลิตจากเช้ือตาย 3 

สายพนัธ์ุตามค าแนะน าขององคก์ารอนามยัโลก (ขอ้มูลจากสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย)์ (เวบ็ไซตค์มชดัลึก 28 พ.ค.61) 

 (11) คณะกรรมการวตัถุอนัตรายมีมติไม่ยกเลิกการใชส้ารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต สารเคมี

ก าจดัศตัรูพืชท่ีกวา่ 50 ประเทศทัว่โลกประกาศยกเลิกการใช ้เพราะมีการศึกษาวจิยัพบวา่มีผลกระทบต่อสุขภาพและ เป็นท่ี

น่าสงัเกตวา่ ในจ านวน 4 คนท่ีลงคะแนนใหย้กเลิกการใช ้พาราควอต คือ รศ.จิราพร ในฐานะตวัแทน ผูบ้ริโภค อีก 2 คน 

เป็นตวัแทนจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส่วนอีก 1 คนเป็นตวัแทนจากกรม

ปศุสตัว ์กระทรวงเกษตรฯ (มติชน 24 พ.ค.61 มติชนบ่าย 25 พ.ค.61) 

  (12) สถาบนัอาหารไดสุ่้มตวัอยา่งเสน้ขนมจีนจ านวน 5 ตวัอยา่ง จาก 5 ยา่นการคา้เพ่ือน ามาวเิคราะห์การปนเป้ือน

ของเช้ือสแตปฟิโลคอคคสั ออเรียส พบเช้ือดงักล่าวปนเป้ือนในปริมาณนอ้ยมาก คือนอ้ยกวา่ 10 CFU / กรัม ซ่ึงยงัไม่เกิน

เกณฑคุ์ณภาพทางจุลชีววทิยาของอาหารแ ละภาชนะสมัผสัอาหาร ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ก าหนด (ไทยรัฐบ่าย 

ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 25 พ.ค.61) 
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 (13) นายวชิยั โภชนกิจ รองปลดักระทรวงพาณิชย ์เปิดเผยวา่ ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัพะเยาไดเ้ขา้ไปช่วยเหลือ

เกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ี ดว้ยการช่วยกระจายล้ินจ่ีคุณภาพ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีจ าหน่ายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดแ้ก่ ธนาคารไทย

พาณิชย ์ส านกังานใหญ่ SCB, กระทรวงพาณิชย,์ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย,์ TOT ส านกังานใหญ่ แจง้วฒันะ เป็นตน้ 

(เวบ็ไซตป์ระชาชาติ เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์25 พ.ค.61 มติชนบ่าย 28 พ.ค.61) 

 (14) จากกรณีชาวบา้นพบความผดิปกติในผลปรุงรสยีห่อ้งดงั ซ่ึงมีลกัษณะเป็นผงคลา้ยผงแป้ง เม่ือโดนอากาศ 

หรือความช้ืนจะจบัตวัเป็นกอ้น สงสยัจะเป็นของปลอม ทางเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขอ าเภอบวัใหญ่ จ.นครราชสีมา ออก

ตรวจสอบร้านคา้เก็บผลิตภณัฑป์รุงรสดงักล่าวส่งใหศู้นยว์ทิยาศาสตร์การแพทยต์รวจ (เวบ็ไซตช่์อง 8 / 1 พ.ค.61 เวบ็ไซต์

ข่าวสด เวบ็ไซตที์วอีมรินทร์, เวบ็ไซต ์INNnews เวบ็ไซต ์Nation TV 2 พ.ค.61) 

 (15) กิจกรรมประกวดบทความวชิาการ “แอลกอฮอลเ์พื่อการสาธารณสุข” ซ่ึงเกิดข้ึนภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลง

ระหวา่งกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์องคก์ารเภสชักรรม และองคก์ารสุรา (เวบ็ไซตw์ww.ryt9.com 18 พ.ค.61) 

 (16) ภาพข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์ แนวหนา้ 23 พ.ค.61) 

 (17) กรณีพบผูป่้วยสงสยัติดเช้ืออีโบลาในสถานพยาบาลใหป้ระสานส านกัระบาดวทิยา หรือ สสจ. เพ่ือสอบสวน

โรคและประสานกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นการรับตวัอยา่งส่งตรวจ สามารถดูรายละเอียดในเวบ็ไซตส์ถาบนัวจิยั

วทิยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตF์M91 25 พ.ค.61) 
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