
 
 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดอืนกมุภาพนัธ์ 2561 

 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                       7 เร่ือง 

 1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                      5 เร่ือง 

1.3 สมัภาษณ์/ขอ้มูล                                                 6 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน ก.พ.61 เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 89   คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                  49 คร้ัง  

                         (โทรทศัน์ 10 คร้ัง วทิย ุ2 คร้ัง ส่ิงพิมพ ์14 คร้ัง เวบ็ไซต ์23 คร้ัง) 

 1.2.2 ข่าวพาดพิง 13  เร่ือง      40  คร้ัง  

            (ส่ือส่ิงพิมพ ์31 คร้ัง เวบ็ไซต ์9 คร้ัง)              

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน                       2,898,830.50  บาท 

-  ส่ือโทรทศัน ์                          1,848,000.00    บาท 

-  ส่ือวทิย ุ                              30,000.00    บาท  

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                   1,020,830.50    บาท           

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ านวน 34 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร) 

  - ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์                       13   ราย    

  - ทางโทรศพัท ์                                  2   ราย 

  - ดว้ยตนเอง         1          ราย  

  - ทางแฟนเพช เฟชบุค๊                       18 ราย 

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง  

ตารางท่ี 1 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์ามลกัษณะของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 49 49 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 40 2 38 0 
รวม 89 51 38 0 
 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้งหมด 89 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการส่งเผยแพร่  และจากการสมัภาษณ์จ านวน 49 ช้ินข่าว  และ 
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ข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนใหข้่าวพาดพิงถึงกรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 40  ช้ินข่าว  โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของ

กรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นเชิงบวก 51 ช้ินข่าว ข่าวกลาง 38 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวท่ีส่งผลกระทบเชิงลบเลย 

 

ตารางท่ี  2  จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จ าแนกตามประเภทของเน้ือหาข่าว 

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

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 49 0 49 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 40 0 25 15 
รวม 89 0 74 15 
 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าว พบวา่เป็นข่าว ดา้นบริการจ านวน 74 ช้ินข่าว และข่าวดา้น

บริหารจ านวน 15 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 49 49 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 40 40 0 0 

รวม 89 89 0 0 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบวา่ ข่าวสารทั้งหมดจ านวน 89 ช้ินข่าวมีลกัษณะเป็นการให้

ข่าวสาร 

  

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 49 0 0 8 2 2 1 16 2 0 18 0 0 0 0 0 0 
ข่าวพาดพิง 40 0 0 17 4 6 0 0 0 0 2 0 2 0 0 19 0 

รวม 89 0 0 25 6 8 1 16 2 0 20 0 2 0 0 19 0 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบวา่ หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด คือ ส านกัยาและวตัถุเสพติด 25 

ช้ินข่าว รองลงมา ไดแ้ก่ สถาบนัชีวทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์20 ช้ินข่าว ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์19 ช้ินข่าว สถาบนัชีว

วตัถุ 16 ช้ินข่าว สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 8 ช้ินข่าว ส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 6 ช้ินข่าว ส านัก

รังสีและเคร่ืองมือแพทย ์และส านกังานเลขานุการกรม 2 ช้ินข่าวเท่ากนั สถาบนัวจิยัสมุนไพร 1 ช้ินข่าว 
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ตารางท่ี 5 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ าแนกตามจ านวนคร้ัง/ช้ินข่าวท่ีลงในส่ือส่ิงพิมพ ์

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
สยามรัฐ 2 2 4 
แนวหนา้ 1 1 2 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 3 13 16 
มติชน/มติชนบ่าย  6 7 13 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 0 1 1 
ไทยโพสต ์ 1 1 2 
กรุงเทพธุรกิจ 0 2 2 
คมชดัลึก 0 2 2 
ผูจ้ดัการรายวนั 0 1 1 
ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 0 1 1 
The Nation 1 0 1 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 23 9 32 
รวม 37 40 77 
 หนงัสือพิมพท่ี์น าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ ไทยรัฐ 16 คร้ัง รองลงมา คือ มติชน 

13 คร้ัง สยามรัฐ 4 คร้ัง ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ คมชดัลึก แนวหน้า 2 ข่าวเท่ากนั เดลินิวส์ ผูจ้ดัการรายวนั ผูจ้ดัการสุด

สปัดาห์ The Nation 1 คร้ังเท่ากนั และส่ือออนไลน์ 32 คร้ัง 

กราฟแสดงพืน้ทีท่ีม่กีารเสนอข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ในส่ือส่ิงพมิพ์รายวนัและรายสัปดาห์   

 
  หนังสือพิมพ์ท่ีใชพ้ื้นท่ีน าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด  คือ ไทยรัฐ รองลงมา ได้แก่ 

กรุงเทพธุรกิจ มติชน คมชดัลึก ผูจ้ดัการ ไทยโพสต ์ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ สยามรัฐ เดอะเนชัน่ เดลินิวส์ แนวหนา้ 
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2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดอืนธันวาคม 2561  จ านวน  7  เร่ือง 

(1) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ฒันาหอ้งปฏิบติัการรังสีวนิิจฉยัผา่นมาตรฐานร้อยละ 97 (เวบ็ไซต ์NNT เวบ็ไซต ์

Auto Focus News 1 ก.พ.61) 

(2) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยข์ยายการตรวจวคัซีนพิษสุนขับา้ท่ีใชก้บัสตัว ์(ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ เวบ็ไซต์

เดลินิวส์ 3 ก.พ.61 เวบ็ไซต ์NNT เวบ็ไซตA์uto Focus News เวบ็ไซต ์Info@yoursite 13 ก.พ.61) 

 (3) หนงัสือเอกลกัษณ์ทางเภสชัเวทของเคร่ืองยาสมุนไพรไทย (ไทยรัฐบ่าย 10 ก.พ.61) 

 (4) กรมวทิยฯ์ เปิดเวทีรับฟังผูรั้บบริการดา้นเคร่ืองมือแพทย ์หวงัพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์รเพื่อ

ประโยชน์ต่อประชาชน (มติชน 13 ก.พ.61 มติชนบ่าย 14 ก.พ.61) 

 (5) กรมวทิยฯ์ เตือนภยักลุ่มเส่ียงอาจไดรั้บเช้ือพิษสุนขับา้ (เวบ็ไซตd์odeden เวบ็ไซตนิ์วทีว ีเวบ็ไซต ์medhubnews 

13 ก.พ.61 มติชน The Nation 14 ก.พ.61 มติชนบ่าย เวบ็ไซต ์NNT สยามรัฐ 15 ก.พ.61) 

  (6) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยว์จิยัพฒันาผลิตสารมาตรฐานคุมคุณภาพยาฟ้าทะลายโจร(ผูจ้ดัการออนไลน์ 

เวบ็ไซตก์รมประชาสมัพนัธ์ เวบ็ไซตเ์นชนัทีวี เวบ็ไซตd์odeden เวบ็ไซตA์uto Focus News 16 ก.พ.61 สยามรัฐ 19 ก.พ.61) 

  (7) ศูนยสิ์ริกิต์ิบรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย จบัมือ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์พฒันาการวจิยั เพ่ือรักษาผูป่้วย

มะเร็งเตา้นม (ช่อง 13  ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตช่์อง 13 เวบ็ไซตว์อ๊ยซ์ทีว ีเวบ็ไซตม์ติชน เวบ็ไซตนิ์วทีว ี26 ก.พ.61มติชน 

ไทยโพสต ์เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์ เวบ็ไซตช่์อง 7 ช่อง 7 ช่อง 11 เวบ็ไซตส์ านกัข่าวไทย เวบ็ไซตส์ยามรัฐ  27 ก.พ.61 ไทยรัฐ

บ่าย  28 ก.พ.61) 

2.2 ข่าวเผยแพร่อืน่ๆ ไม่มี 

2.3 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
 (1) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ือง วคัซีนไวรัสโรตา้ (วทิยุ FM 92.5 

วนัท่ี 14 ก.พ.61) 

 (2) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ือง กุง้แหง้ผสมสี (ช่อง 9 วนัท่ี 16 

ก.พ.61) 

 (3) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ือง การใชข้วดน ้ าพลาสติก (ไทยพีบี

เอส 19 ก.พ.61) 

 (4) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ือง เช้ือโรคท่ีมากบัฟองน ้ าลา้ง 

จาน (วทิย ุจส 100 วนัท่ี 21 ก.พ.61) 

 (5) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์ การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ือง โรคพิษสุนขับา้ (ช่อง 13 ช่อง 7 

เวบ็ไซตช่์อง 7 ไทยพีบีเอส 23 ก.พ.61) 

 (6) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์ การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ือง ธนาคารเช้ือโรค (ไทยพีบีเอส 20 

ก.พ.61)  
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2.4 ภาพข่าว 
  (1) พิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นการวจิยัการแพทยแ์ม่นย  าส าหรับผูป่้วยมะเร็งเตา้นม ระหวา่ง นพ.

กฤษณ์  จาฏามระ หั วหน้ าศูนย์สิ ริ กิ ต์ิบรมราชิ นีนาถ  สภากาชาดไทย และ นพ .สุขุม  กาญจน พิมาย  อธิบ ดี

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(มติชน 27 ก.พ.61 แนวหนา้ 28 ก.พ.61) 

2.5 ข่าวพาดพงิ 

(1) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ไดรั้บรางวลัองคก์รท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัคร้ัง

ท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศเกียรติคุณดา้นการเบิกจ่ายระดบัดี (มติชน มติชนบ่าย  1 ก.พ.61) 

(2) ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวภายหลงัเป็นประธานเปิดการปาฐกถาพิเศษ เร่ือง"From 

Human Genome Project to Precision Medicine and Benefits to Global Health" โดย นพ.อีริค กรีน ผอ.สถาบนัวจิยัจีโนม

มนุษย ์ในสงักดัของสถาบนัสุขภาพแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสท่ี นพ.อีริค กรีน และโครงการจีโนมมนุษย์

เดินทางมารับพระราชทานรางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ามหิดล วา่ คณะนกัวจิยัของไทยยงัไดเ้ขา้หารือแนวทางความร่วมมือกบัผูแ้ทน

ของสหรัฐฯในการด าเนินการแผนงานขอ้มูลพนัธุกรรมมนุษยเ์พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์ซ่ึงเป็นแผนงานความร่วมมือ

ภายใตง้บประมาณบูรณาการอุตสาหกรรมศกัยภาพ ระหวา่งกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ในการ

ถอดรหสัพนัธุกรรมผูป่้วยมะเร็งเตา้นม พร้อมจดัท าฐานขอ้มูลพนัธุกรรมอา้งอิง ศึกษาพนัธุกรรมเส่ียงต่อโรคต่างๆ เพ่ือท า

ใหเ้กิดการวนิิจฉยัป้องกนัและรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งแม่นย  า (ไทยรัฐบ่าย 2 ก.พ.61)  

(3) นางสาวสุรัชนี เศวตศิลา ผูอ้  านวยการส านกัยาและวตัถุเสพติด กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เขา้รับการอบรม

หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง : ผูน้ าท่ีมีวสิยัทศัน์และคุณธรรม (นบส.1) ของส านกังาน ก.พ.รุ่นท่ี 88 (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 2 ก.พ.61) 

(4) นพ.เกียรติภูมิ วงศร์จิต อธิบดีกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก เปิดเผยวา่ จากการท่ี

กรมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์คยน าส่วนผสมต่างๆในยาสมุนไพร รักษามะเร็งของนายแสงไปตรวจ เช่น เร่ืองการปนเป้ือน

โลหะหนกั สเตียรอยด ์เบ้ืองตน้ไม่พบสารปนเป้ือน จะพบเพียงเช้ือท่ีท าใหท้อ้งเสีย ท่ีมีโอกาสพบไดใ้นยาสมุนไพรเพราะ

เราเป็นเมืองร้อน ขณะน้ีจะเหลือเพียงผลการตา้นโรคมะเร็งในระดบัหลอดทดลองจากสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ (ไทยรัฐ 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 3 ก.พ.61 ไทยรัฐบ่าย 4 ก.พ.61) 

นพ.เกียรติภูมิ วงศร์จิต อธิบดีกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก แถลงช้ีแจงกรณีมีกระแสข่าววา่ 

นายแสงชยั แหเลิศตระกลู เจา้ของต ารับสมุนไพรบ าบดัมะเร็ง จ.ปราจีนบุรี ท่ีกรมการแพทยแ์ผนไทยฯ กรมวทิยาศาสตร์ 

การแพทย ์และสถาบนัโรคมะเร็ง อยูร่ะหวา่งตรวจสอบสูตร ไดรั้บการรับรองใหเ้ป็นหมอพ้ืนบา้น (ผูจ้ดัการออนไลน์ 5 

ก.พ.61 มติชน ผูจ้ดัการ 6 ก.พ.61 มติชนบ่าย 7 ก.พ.61) 

นพ.ปราโมทย ์เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

กล่าววา่ เคยน ายาของนายแสงชยัมาตรวจแลว้ ซ่ึงไม่พบอนัตรายในส่วนสเตียรอยด ์หรือยาเพ่ิมความอยากอาหาร แต่จะ

มอบหมายใหก้รมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และสาธารณสุขจงัหวดัปราจีนบุรีตรวจเพ่ิม เพ่ือหาสารโลหะหนกัและแบคทีเรีย 

(ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 10 ก.พ.61) 
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นพ.ปราโมทย ์เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทยแ์ผนไทยฯบอกวา่ การศึกษาวจิยัยาหมอแสง ตอนน้ีเป็น

การศึกษาในระยะท่ี 1 โดยในส่วนของการน ายามาตรวจหาสารหา้มใชห้รือสารอนัตราย ซ่ึงผลจากกรมวทิยาศาสตร์ 

การแพทย ์ระบุวา่ ไม่มีส่วนผสมของยาสเตียรอยด ์สารปนเป้ือน หรือสารอนัตรายท่ีอาจเป็นพิษต่อผูท่ี้รับประทานยา 

(กรุงเทพธุรกิจ 12 ก.พ.61) 

นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข กล่าววา่ สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ จะน าสมุนไพร

สูตรของนายแสงชยัไปทดสอบกบัเซลลม์ะเร็งหลายๆ ชนิด เพ่ือเทียบประสิทธิภาพต่างๆ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลา อยา่งไรก็ตาม 

เบ้ืองตน้การตรวจสอบของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ระบุเพียงวา่ไม่มีสาร

อนัตราย สารโลหะหนกั หรือสเตียรอยด ์แต่ไม่ใช่เร่ืองประสิทธิภาพของยา และไม่สามารถน ามาเป็นเหตผุลในการข้ึน

ทะเบียนยาแผนปัจจุบนัได ้(มติชน ไทยโพสต ์ เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เดลินิวส์บ่าย 23 ก.พ.61) 

(5) "ไอโอดีน" ส าคญัมากในการสร้างไทรอยดฮ์อร์โมน ซ่ึงจ าเป็นต่อการพฒันาสติปัญญา ร่างกาย และควบคุม

ระบบเผาผลาญของร่างกายส าหรับทุกช่วงวยั และส าคญัมากส าหรับทารกในครรภแ์ละเด็ก จากการส ารวจภาวะการขาดสาร

ไอโอดีน โดยกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์รายงานวา่เด็กวยัแรกเกิด-6 ปีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 10-20 มีความ

เส่ียงของภาวะการขาดสารไอโอดีน (คมชดัลึก 3 ก.พ.61) 

 (6) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อน เปิดเผยวา่ มีผูน้ าอาหารเสือผสมสารคาร์โบฟู

แรน (Carbofuran) ใหเ้สือโคร่งไซบีเรียกินจนถึงแก่ความตายท่ีสวนสตัวอุ์บลราชธานี แต่มีการปิดขา่ว จึงน าช้ินเน้ือและ

อวยัวะเสือโคร่งไซบีเรียส่งตรวจวเิคราะห์ท่ีศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 10 อุบลราชธานี พบวา่มีสารพิษ คาร์โบฟแูรน ซ่ึง

เป็นสารเคมีพิษก าจดัแมลงท่ีมีพิษร้ายแรง เสือพนัธ์ุน้ีเป็นสตัวท่ี์ใกลก้ารสูญพนัธ์ุ ตามบญัชีของไอยซีูเอน็ ดงันั้น สมาคมฯ 

จะไปร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะผูก้  ากบัดูแลองคก์ารสวนสตัว ์(ไทยรัฐ 5 ก.พ.61 มติชนบ่าย ไทยรัฐบ่าย 6 ก.พ.61) 

(7) ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เป็นหน่วยงานส่วนกลางท่ีตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาค แต่

สายงานการบงัคบับญัชาไม่ข้ึนกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 6 ก.พ.61) 

(8) จากกรณีท่ีมีการแชร์ขอ้มูลพบปริมาณกรดเบนโซอิก หรือสารกนับูดในเสน้ก๋วยเต๋ียวเกินมาตรฐาน และได้

ตรวจสอบไปยงัศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยอุ์บลราชธานี ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในงานประชุมวชิาการ

คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2550 วา่เป็นขอ้มูลเก่า ปัจจุบนัมีการออกกฎหมายควบคุม รวมถึงรณรงคผ์ลเสียท าใหป้ริมาณการใชล้ด

นอ้ยลงแลว้ (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 9 ก.พ.61) 

(8) ปัจจุบนั การบริหารจดัการก าลงัคนและโครงสร้างของหน่วยงานดา้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคมี 3 

หน่วยงานท่ีแยกกนัอยู่ ได้แก่ กรมอนามยั กรมควบคุมโรค และสถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย  ์ซ่ึงประเทศส่วนใหญ่งานเหล่าน้ีมกัจะอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน  การแบ่งแยกงานท่ีไม่ควรแยกออกจากกัน

ก่อให้เกิดปัญหาการท างานมากมาย เช่น ห้องปฏิบติัการไม่ยอมแจง้ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการให้หน่วยงานท่ีท างาน

ดา้นการป้องกนัโรคทราบการประสานงานของหน่วยงานระหวา่งกรมท่ีมีความล่าชา้และซบัซอ้น การปฏิเสธงานท่ีมีความ 

เส่ียงสูงของหน่วยงานมีความรับผิดชอบโดยตรง เป็นตน้ (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 11 ก.พ.61 ไทยรัฐบ่าย 

ไทยรัฐ 18 ก.พ.61) 
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  (9) พญ.ศมนันท์ อินทองค า กล่าวถึงกรณีสามีภรรยาถูกวางยาพิษแท็งก์น ้ าท่ี อ.สวี จ.ชุมพร ว่า สารเคมีท่ีพบใน

ร่างกายผูป่้วยยงัไม่สามารถระบุไดว้า่คืออะไร แมญ้าติผูป่้วยจะน าตวัอยา่งน ้ าซ่ึงตม้แลว้ท่ีทั้งสองคนด่ืมเขา้ไปมาให้แพทย์

ตรวจสอบ โดยเบ้ืองตน้คาดวา่สาเหตุท่ีผูป่้วยมีอาการผิดปกติในร่างกายคงเป็นเพราะภาวะของร่างกายไดรั้บสารเคมีอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเขา้ไป และจากการตรวจปัสสาวะของผูป่้วยก็ไม่พบสารเคมีพวกพาราควอต ทราบวา่ไดส่้งตวัอยา่งน ้ าไปตรวจท่ี

ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์เขต 8 สุราษฎร์ธานีแลว้ (คมชดัลึก 13 ก.พ.61) 

(10) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารบตัเตอร์ ออริจินลั (เนยบตัเตอร์

สูตรดั้งเดิม)ตรา I can't belive it's not Butter ผลิตโดยบ.ยนิูลิเวอร์ส รัฐนิวเจอร์ซ่ี สหรัฐฯ น าเขา้โดย บ.สมาร์ทโปรดกัท ์จก. 

56/34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. โดยเก็บตวัอยา่งเม่ือ3 เม.ย.60 ผลการตรวจวเิคราะห์จากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

ไม่พบมนัเนย (สยามรัฐ 15 ก.พ.61) 

(11) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เก็บตวัอยา่งผลิตภณัฑเ์สริมอาหารสูตรลดน ้ าหนกั จากสถานท่ี

จ าหน่ายอาหารร้านมีนานุชฝ่ังตรงขา้มเยื้องร้านพิซซ่าฮทั ชั้น 1 โลตสัอ่อนนุช เลขท่ี 1730 ถ.สุขมุวทิ เขตคลองเตย ส่งตรวจ

วเิคราะห์กรมวทิยาศาสตร์การแพทยพ์บยาแผนปัจจุบนัและวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิต-ประสาท (สยามรัฐ 22 ก.พ.61) 

(12) ภก.สมชาย ปรีชาทวกิีจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงข่าว อย.ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนจ านวน

มากท่ีมีความเช่ือมโยงกบัเฟซบุ๊ก ช่ือ "Wannapa Pongson" และบริษทั เมจิก สกิน จ ากดั และตามท่ีเป็นข่าวในส่ือสงัคม

ออนไลน์กรณีการโฆษณาผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง ในประเด็นเก่ียวกบัการโฆษณาเกินจริง 

หลอกลวงผูบ้ริโภค จึงไดร่้วมกบัเจา้หนา้ท่ี สสจ.นครราชสีมา และต ารวจ บก.ปคบ. น าหมายศาลเขา้ตรวจคน้ พบผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารและผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางผิดกฎหมายไดท้ าการยดึอายดัของกลาง มูลค่ากวา่ 100 ลา้นบาท พร้อมกบัเก็บ

ตวัอยา่งผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและเคร่ืองส าอางส่งตรวจวเิคราะห์ท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 22 ก.พ.61 

มติชน 23 ก.พ.61) 

(13) นายอุดม สิทธิวรัิชธรรม ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 แถลงช้ีแจงโครงการก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ ภาค 5 

และท่ีพกัของขา้ราชการ ศาลยติุธรรมในจงัหวดัเชียงใหม่วา่ เน่ืองมาจากศาลอุทธรณ์ภาค 5 ยา้ยท่ีท าการจากกรุงเทพฯ มาอยู่

ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2548 ไดข้อใชพ้ื้นท่ีอาคารร่วมกบัศาลแขวงเชียงใหม่ และศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดั

เชียงใหม่ สถานท่ีคบั จึงไดข้อใชท่ี้ราชพสัดุท่ีต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ และไดรั้บอนุญาตตั้งแต่ปี 2549 

พ้ืนท่ีก่อสร้างดงักล่าวไม่ไดอ้ยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย พ้ืนท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตมีลกัษณะเป็นแนวยาวจากถนน

เลียบคลองชลประทานลึกเขา้ไปในพ้ืนท่ีท่ีอยูร่ะหวา่งศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยก์บัหมู่บา้นสวสัดิการทหารบก (แนวหนา้ 

27 ก.พ.61) 
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