สรุปผลการดาเนินงานด้ านประชาสัมพันธ์ ประจาเดือนตุลาคม 2561
1. ผลการวิเคราะห์ ข่าว
1.1 การเผยแพร่ ข่าวสื่อมวลชน
1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ สื่อมวลชน

2

เรื่ อง

1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ สื่อมวลชน

3

เรื่ อง

1.3 สัมภาษณ์/ข้อมูล

3

เรื่ อง

1.2 ผลการติดตามข่ าวทีเ่ ผยแพร่ ทางสื่อมวลชน (รวมข่าวที่ส่งเผยแพร่ ก่อน ต.ค.61 เท่าที่ติดตามได้)
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ติดตามได้มีจานวน 119 ครั้ง/ชิ้นข่าว แบ่งเป็ น
1.2.1 ข่าวเผยแพร่ /สัมภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่

10

ครั้ง

109

ครั้ง

(โทรทัศน์ 3 ครั้ง เว็บไซต์ 7 ครั้ง)
1.2.2 ข่าวพาดพิง 22 เรื่ อง
(สื่ อสิ่ งพิมพ์ 50 ครั้ง เว็บไซต์ 49 ครั้ง)
1.3 สรุปมูลค่ าทีต่ ดิ ตามได้ ท้งั สิ้น

632,560.00

บาท

- สื่ อโทรทัศน์

560,000.00

บาท

- สื่ อสิ่ งพิมพ์

72,560.00

บาท

1.4 การให้ บริการข้ อมูลข่ าวสาร จานวน 75 ราย (ตาม พรบ.ข้ อมูลข่ าวสาร)
- ทางอีเมล

25

ราย

- ทางโทรศัพท์

10

ราย

- ทางแฟนเพช เฟชบุค๊

35

ราย

5

ราย

- มาด้วยตนเอง
1.5 ผลการวิเคราะห์ ข่าวทีเ่ กีย่ วข้ อง

ตารางที่ 1 จานวนข่ าวทีเ่ กีย่ วข้ องกับกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ตามลักษณะของผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
ประเภทข่าว

จานวนข่าว

ข่าวบวก

ข่าวกลาง

ข่าวลบ

จานวน
จานวน
จานวน
ข่าวส่งเผยแพร่ /ข่าวที่เกิดจากการสัมภาษณ์
10
10
0
0
ข่าวพาดพิงที่เกี่ยวข้อง
109
5
104
0
รวม
119
15
104
0
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าในเดือนตุลาคม 2561 มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการ
เผยแพร่ สื่อมวลชนทั้งหมด 119 ชิ้นข่าว แบ่งเป็ นข่าวที่เกิดจากการส่งเผยแพร่ และจากการสัมภาษณ์จานวน 10 ชิ้นข่าว
และข่าวที่หน่วยงานอื่นให้ข่าวพาดพิงถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จานวน 109 ชิ้นข่าว โดยเป็ นข่าวที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเชิงบวก 15ชิ้นข่าว ข่าวกลาง 104 ชิ้นข่าว และไม่มีขา่ วลบ

-2ตารางที่ 2 จานวนข่ าวทีเ่ กีย่ วข้ องกับกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จาแนกตามประเภทของเนือ้ หาข่ าว
ด้านวิชาการ ด้านบริ การ
ด้านบริ หาร
จานวน
จานวน
จานวน
ข่าวส่งเผยแพร่ /ข่าวที่เกิดจากการสัมภาษณ์
10
5
3
2
ข่าวพาดพิงที่เกี่ยวข้อง
109
0
96
13
รวม
119
5
99
15
จากตารางที่ 2 เมื่อจาแนกตามประเภทเนื้ อหาของข่าว พบว่าเป็ นข่าวด้านวิชาการ 5 ข่าว ด้านบริ การจานวน 99
เนื้อหา

จานวนข่าว

ชิ้นข่าว และด้านบริ หารจานวน 15 ชิ้นข่าว (บางชิ้นข่าวจาแนกเนื้อหาข่าวได้มากกว่า 1 ประเภท)
ตารางที่ 3 จานวนข่ าวทีเ่ กีย่ วข้ องกับกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จาแนกตามบทบาทข่ าวทีส่ ื่อนาเสนอ
เนื้อหา
ข่าวส่งเผยแพร่ /ข่าวที่เกิดจากการสัมภาษณ์
ข่าวพาดพิงที่เกี่ยวข้อง
รวม

ให้ข่าวสาร
จานวน
8
109

จานวนข่าว
10
109

ให้ความรู ้
จานวน
4
0

ชักจูงใจ
จานวน
0
0

119
117
4
0
จากตารางที่ 3 เมื่อจาแนกตามบทบาทที่สื่อนาเสนอ พบว่า มีลกั ษณะเป็ นการให้ข่าวสารจานวน 117 ชิ้นข่าว ใน

จานวนนี้มีลกั ษณะของการให้ความรู ้ร่วมด้วย 4 ชิ้นข่าว (บางชิ้นข่าวจาแนกเนื้อหาข่าวได้มากกว่า 1 ประเภท)
ตารางที่ 4 จานวนข่ าวทีเ่ กีย่ วข้ องกับกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จาแนกตามหน่ วยงานในกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
เนื้อหา

ข่าว
เผยแพร่
ข่าว
พาดพิง
รวม

จานวน
ข่าว

สสว

สมป

สยวส

สคอ

สวส

สวพ

สชว

สรส

10

0

0

0

0

6

1

0

1

0

2

0

109

1

1

2

70

7

1

5

0

0

1

0

119

กพร

ชุดทด
สอบ

ศวก

ผบ

0

0

0

2

0

0

0

0

10

16

สววพ สชพ ผน สล

1
1
2
70 13
2
5
1
0
3 0 0 0
0
12 16
จากตาราง 4 เมื่อจาแนกตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่ มีข่าวเกี่ยวข้องเรี ยงตามลาดับ ดังนี้ สานักคุณภาพและ

ความปลอดภัยอาหาร 70 ชิ้นข่าว ข่าวเกี่ ยวกับผูบ้ ริ หาร 16 ชิ้นข่าว สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข 13 ชิ้นข่าว ศูนย์
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ 12 ชิ้นข่าว สถาบันชีววัตถุ 5 ชิ้นข่าว สถาบันชีววิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ 3 ชิ้นข่าว สานักยาและ
วัตถุเสพติด สถาบันวิจยั สมุนไพร 2 ชิ้นข่าวเท่ากัน สานักเครื่ องสาอางและวัตถุอนั ตราย สานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ และ
สานักรังสี และเครื่ องมือแพทย์ 1 ชิ้นข่าว (บางชิ้นข่าวจาแนกเนื้อหาข่าวได้มากกว่า 1 หน่วยงาน)

-3ตารางที่ 5 จานวนข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาแนกตามจานวนครั้ง/ชิ้นข่าวที่ลงในสื่ อสิ่ งพิมพ์
หนังสือพิมพ์ /สื่อออนไลน์ ข่ าวเผยแพร่ /สัมภาษณ์
ข่ าวพาดพิง
รวม
สยามรัฐ
0
3
3
แนวหน้า
0
4
4
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย
0
14
14
มติชน/มติชนบ่าย
0
8
8
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย
0
10
10
ไทยโพสต์
0
3
3
ข่าวสด
0
4
4
บางกอกโพสต์
0
1
1
M2F
0
1
1
โพสต์ทูเดย์
0
1
1
กรุ งเทพธุรกิจ
0
2
2
คมชัดลึก
0
1
1
ผูจ้ ดั การรายวัน
0
1
1
ประชาชาติธุรกิจ
0
1
1
ฐานเศรษฐกิจ
0
1
1
ผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์
0
1
1
มติชนสุดสัปดาห์
0
2
2
สยามธุรกิจ
0
2
2
สื่ อออนไลน์ต่างๆ
7
49
56
รวม
7
109
116
หนังสื อพิมพ์ที่นาเสนอข่าวเกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มากที่สุด คือ ไทยรัฐ 14 ครั้ง รองลงมา ได้แก่
เดลินิวส์ 10 ครั้ง มติชน 8 ครั้ง แนวหน้า ข่าวสด 4 ครั้งเท่ากัน สยามรัฐ ไทยโพสต์ 3 ครั้งเท่ากัน กรุ งเทพธุ รกิจ มติชนสุ ด
สั ป ดาห์ สยามธุ ร กิ จ 2 ครั้ งเท่ า กัน บางกอกโพสต์ M2F โพสต์ ทู เดย์ คมชัด ลึ ก ผู ้จัด การรายวัน ประชาชาติ ธุ ร กิ จ
ฐานเศรษฐกิจ ผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์ 1 ครั้งเท่ากัน และสื่ อออนไลน์ 56 ครั้ง
2. ผลการประมวลข่ าวทีเ่ กีย่ วข้ องกับกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
2.1 การเผยแพร่ ข่าวในเดือนตุลาคม 2561 จานวน 2 เรื่อง
(1) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัย พิษจากแมลงกัดต่อยอันตรายถึงชีวติ ได้ (สวส) (เว็บไซต์fm91bkk 10 ต.ค.
61 เว็บไซต์chiangmainews 11 ต.ค.61))
(2) กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ วมมื อกับ องค์การอนามัยโลกเฝ้ าระวังโรคติดเชื้ อทางเดิ นหายใจจากเชื้ ออาร์ เอสวี
(สวส) (เว็บไซต์thaihealth 26 ต.ค.61)

-42.2 ข่ าวจากการสัมภาษณ์ /การบรรยายของผู้บริหาร/นักวิชาการ
(1) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิ บดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สมั ภาษณ์เรื่ องการสนับสนุนแพทย์จุฬาฯ วิจยั
การผลิตยาต้านมะเร็ งจากภูมิคุม้ กันมนุษย์ (เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ผจู ้ ดั การ 19 ต.ค.61)
(2) นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สมั ภาษณ์เรื่ องการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการ
ดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ ยง (ไทยพีบีเอส 12 ต.ค.61 รามาแชนแนล 19 ต.ค.61)
(3) คุณวันเพ็ญ ดวงสว่าง จากสานักรังสี และเครื่ องมือแพทย์ให้สมั ภาษณ์เรื่ องการควบคุมคุณภาพถุงยางอนามัย
(ช่อง 8 / 22 ต.ค.61)
2.3 ข่ าวเผยแพร่ อนื่ ๆ
(1) Fact Sheet ประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพร่ วมจัดการอบรม Simulation Exercise for Disease X เพื่อทวนสอบความ
พร้อมและการโต้ตอบทางห้องปฏิบตั ิการ (สวส)
(2) กรมวิท ยาศาสตร์ การแพทย์แนะวิธีกาจัดยุงพาหะโรคติ ดต่อด้วยวัสดุ หาง่ ายในครัวเรื อน (สวส) (เว็บ ไซต์
Real Metro 11 ต.ค.61)
(3) ผลวิจยั เผยสารสกัดใบทุเรี ยนเทศแห้งมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ งตับ (เว็บไซต์คมชัดลึก 14 ต.ค.61)
2.4 ข่ าวพาดพิง
(1) นพ.สุ ขุม กาญจนพิ ม าย ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข / อธิ บ ดี กรมวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ จบแพทย์ศิริราช
ปริ ญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์จากนิดา้ หลักสูตรแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ จากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลอังกฤษ วปอ.
รุ่ น 58 ปปร.รุ่ น 14 เคยเป็ นผูอ้ านวยการสถาบันโรคทรวงอก รองอธิ บดี กรมสนับสนุ นบริ การสุ ขภาพ ผูต้ รวจกระทรวง
สาธารณสุข (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 1 ต.ค.61 กรุ งเทพธุรกิจ 2 ต.ค.61)
(2) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานี โต ระบุวา่ การระบาดโรคพิษสุ นขั บ้าในไทยลดลงตามลาดับ ส่ วนการเตรี ยมพร้อม
ในปี งบประมาณ 2562 ได้ขอความร่ วมมือองค์การอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสถาบันวัคซี นแห่ งชาติ
ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนที่นาเข้า (เว็บไซต์คมชัดลึก 1 ต.ค.61 เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์ 2 ต.ค.61)
(3) คดี "อารี ด หมัดอะดั้ม" ผูเ้ ผยแผ่ศาสนาอิสลาม ถูกตารวจ สภ.หาดใหญ่ จับกุม ยัดข้อหาเสพยาเสพติด ต้องถูก
ดาเนิ นคดีเสพยา และถูกคุมขังรวม 5 วัน ถูกชุมชนมุสลิมรังเกียจ แต่จากผลตรวจปั สสาวะของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
12 สงขลา ยืนยันว่า "อารี ด" ไม่มีสารเสพติด ส่อว่าเป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่มิชอบ (กรุ งเทพธุรกิจ 2 ต.ค.61)
(4) นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงกรณี มีผแู ้ สดงความเห็ นว่าผลการวิเคราะห์พบสารตกค้าง
ในผัก ผลไม้สดเกินมาตรฐานร้อยละ 11 ไม่น่าเชื่อถือว่า กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงสาธารณสุ ขร่ วมมือกันดาเนิ นการ
โครงการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผัก และผลไม้ต้ งั แต่ปี 2560 ซึ่งในปี 2561 ได้มีการวางแผนการทางานร่ วมกันของ
กรมวิชาการเกษตร ส านักงานมาตรฐานสิ น ค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เก็บตัวอย่างผักและผลไม้สดจากทัว่ ประเทศ 7,054 ตัวอย่าง ถือเป็ นข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ที่
ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศ (เว็บไซต์สปริ งนิวส์ เว็บไซต์คมชัดลึก เดลินิวส์ แนวหน้า 2 ต.ค.61 สยามรัฐ 5 ต.ค.61)

-5นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีผลการศึกษาว่า สารเคมีที่พบ
ในส้มนั้น เมื่อนาส้มไปล้างทั้งผลและปอกเปลือกออกสารพิษตกค้างจะลดลงมากกว่า 40-80% และอยู่ในระดับที่ ไม่เป็ น
อันตรายต่อผูบ้ ริ โภค (เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์local press release 1 ต.ค.61 ไทยรัฐ 2 ต.ค.61 แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า
เว็บไซต์คมชัดลึก 3 ต.ค.61)
น.ส.จูอะดี พงศ์มณี รัตน์ หน.ผูต้ รวจฯ กระทรวงเกษตรฯ กล่าวถึงผลการดาเนินโครงการเฝ้ าระวังสารพิษตกค้างใน
ผักและผลไม้สด ที่ ทาร่ วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และ สธ. โดยกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และ อย. (เว็บไซต์แนว
หน้า 1 ต.ค.61)
ศ.นพ. ธี ระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วทิ ยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบตั ิใหม่ ร.พ.จุฬาฯ กล่าวว่า ปั จจุบนั มีสารพิษที่
เสี่ ยงปนเปื้ อนในพืชผัก ผลไม้ 280 ชนิ ด แต่ที่ผ่านมา ห้องปฏิบตั ิการของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สามารถตรวจได้เพียง
28 ชนิ ด และล่าสุ ดมีการพยายามพัฒนาระบบการตรวจให้ได้เพิ่มขึ้นเป็ น 104 ชนิ ดเท่านั้น แต่อย่าลืมว่าสารแต่ละชนิ ดนั้น
การซักล้างไม่เหมือนกัน แต่โดยสรุ ปทั้งหมดล้างได้เพียงร้อยละ 30-60 เท่านั้น (มติชน 6 ต.ค.61 มติชนบ่าย 7 ต.ค.61)
ศ.นพ.ธี ระวัฒ น์ กล่าวว่า การแถลงของคนในกระทรวงสาธารณสุ ข และกรมวิท ยาศาสตร์ การแพทย์ร่วมกับ
กระทรวงเกษตรฯ เป็ นอีกกลยุทธ์ที่จะทาให้มีการใช้สารพิษต่อเนื่ องไปอีก โดยทุ กอย่างยังคงอยู่ในกามือของกระทรวง
เกษตรฯ และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งทางานร่ วมกับบริ ษทั สารพิษมาตลอด 30-40 ปี (ผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์ 6 ต.ค.61)
ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข ซึ่งมีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ อย.ร่ วมอยูด่ ว้ ย มีมติยนื ยัน
การแบนพาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริ ฟอส แต่ในขณะที่ไม่สามารถแบนการใช้ และไม่สามารถลดละการใช้
สารพิษฆ่าแมลงต่างๆ อีก 280 ชนิด อย. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยงั คงให้ความรู ้ประชาชนเรื่ องการล้าง แต่เน้นย้าว่า
"ล้าง" อย่างไรก็ไม่หมด และสิ่ งที่หลงเหลือเมื่อบริ โภคแล้วยังคงสะสมและยังก่อให้เกิดโรคต่างๆ การตรวจนั้นไม่รวมการ
ตรวจพาราควอตไกลโฟเสต และไม่สามารถตรวจสารฆ่าแมลงได้ท้ งั 280 ชนิด แต่จะเพิ่มมาตรฐานในการตรวจให้
ครอบคลุมได้ถึง 104 ชนิด อย. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจในพื้นที่และทบทวนระบบ
การเฝ้ าระวังโดยจะต้องมีการพัฒนาชุดการตรวจที่สามารถระบุสารพิษได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว (เว็บไซต์มติชน 2 ต.ค.61
เว็บไซต์ผจู ้ ดั การ ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ 10 ต.ค.61)
ดร.บุญญานาถ นาถวงษ์ จากบริ ษทั มอนซานโต้ ผูน้ าเข้าไกลโฟเซต กล่าวว่า เท่าที่ขอข้อมูลจาก 4 หน่วยงานของ
รัฐ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) ที่มีแล็บตรวจสารตกค้างในผักกว่า 7,054 ตัวอย่าง ในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา ไม่พบสารตกค้าง
ถึงร้อยละ 88.8 มีสารตกค้างเพียง ร้อยละ 11.2 แต่ไม่เกินมาตรฐาน แต่การที่เอ็นจีโอทาเช่นนี้เกษตรกรเดือดร้อนมาก
(5) โครงการราชบุรีประชารัฐ พืชผักและผลไม้ ปลอดภัย นาไทยสู่ ครั วโลก นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและ
สหกรณ์ เปิ ดเผยว่า ที่ ประชุ มโครงการฯ มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร เป็ นหน่ วยงานหลักในการประสานงานกับ
เครื อข่ายอาสาคนรักแม่กลอง และกลุ่มเกษตรกรราชบุ รี ในการทางานร่ วมกัน พร้อมจัดตั้งคณะทางานจากทุ กภาคส่ วน
ภาครัฐจากกรมวิชาการเกษตร สานักงานมาตรฐานเกษตร และอาหารแห่ งชาติ กรมทยาศาสตร์ การแพทย์ และสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ภาคเอกชนจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตสารเคมี บริ ษทั รับซื้อผักผลไม้ และภาคประชาชนนาไปสู่การใช้
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Press Release เว็บไซต์โลกวันนี้ 11 ต.ค.61 สยามรัฐ 15 ต.ค.61 แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า 18 ต.ค.61 มติชนสุดสัปดาห์ 19
ต.ค.61 สยามธุรกิจ 20 ต.ค.61)
นางสาวอัญชลี ลักษณ์อานวยพร ประธานเครื อข่ายอาสาคนรักแม่กลอง กล่าวว่า เท่าที่ขอข้อมูลจาก 4 กรมของรัฐ
คือ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร และสานักงานมาตรฐานสิ นค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ ที่มีห้องปฏิบตั ิการกลางในการตรวจสอบสารตกค้างในผักกว่า 7,054 ตัวอย่าง ในรอบ 3 ปี ที่ผา่ น
มา ไม่พ บสารตกค้างถึ ง 88.8% มี สารตกค้างเพียง 11.2% แต่ไม่เกิ น มาตรฐาน แต่การที่ กลุ่มเอ็นจี โอท าเช่ นนี้ เกษตรกร
เดือดร้อนมาก (เว็บไซต์คมชัดลึก 1 ต.ค.61 ประชาชาติธุรกิจ เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ 29 ต.ค.61)
(6) กรมการค้าภายในยกให้ตลาดเมืองทองเจริ ญศรี เป็ นตลาดกลางพืชผักผลไม้ ศูนย์กระจายสิ นค้าภาคอีสาน และ
ร่ วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 8 สสจ.อุดรธานี จัดตั้งห้องปฏิ บตั ิการตรวจหาสารตกค้าง ยาฆ่าแมลง สารฟอกขาว
สารกันรา บอแร็ กซ์ และฟอรมาลีน เป็ นเครื อข่ายเฝ้ าระวังอาหารปลอดภัยแก่ผบู ้ ริ โภค (เว็บไซต์ผจู ้ ดั การ 11 ต.ค.61)
(7) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข รั กษาการเลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยา
เปิ ดเผยว่า เจ้าหน้าที่ ได้นากาลังเข้าตรวจค้น 4 แห่ ง พบผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายจานวนมาก อาทิ กาแฟไอดอล สลิมคอฟฟี่
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลดน้ าหนัก slim lesterol oristat ผลิตภัณฑ์บารุ งสุ ขภาพสาหรับท่านชายชนิ ดชงดื่ม เก็บตัวอย่างอาหาร
ส่ งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์นิวที วี เว็บไซต์ช่อง 9/MCOT 3 ต.ค.61 ไทยรัฐ
M2F แนวหน้า บางกอกโพสต์ ไทยโพสต์ 4 ต.ค.61 ไทยรัฐบ่าย 5 ต.ค.61)
(8) ภาพข่าว นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษ "การแพทย์ไทยใน
ทิศทางของ Thailand 4.0" แก่นกั ศึกษา 5 สานักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ (ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 5 ต.ค.61)
(9) เรื่ องที่ พูดกันปากฉี กเรื่ องสารเคมี พิษฆ่ าคนยังไม่ยอมทาอะไรก๋ วยเตี๋ ยวสารกันบู ดมหาศาล (จาก ผอ.ศู น ย์
วิทยาศาสตร์ การแพทย์) สาเหตุให้ตบั และไตถูกทาลาย จากการได้รับสารกันบูดมากเกินไปแถมทาลายวิตามินบี หนึ่ งเกิ ด
อัมพาต แขนขาอ่อนแรง หัวใจวาย ตายเป็ นสิ บอัมพาตเป็ นร้อยในประเทศไทยในแค่ 3 ปี ที่ผา่ นมา นี่เป็ นบางประเด็นเท่านั้น
ที่ยดึ โยงเกี่ยวพันไปถึงผลประโยชน์ถึงความหย่อนยาน ละเลยไม่ทาหน้าที่ที่ตอ้ งทา (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 7 ต.ค.61)
(10) ที่ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ประธานชมรมเพื่อนโรคไต ประธานชมรมผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง 17 องค์กรแห่ ง
ประเทศไทย พร้ อ มเครื อ ข่ ายภาคประชาชน 7 คน เข้าหารื อ และให้ ก าลังใจ นพ.สุ ขุ ม กาญจนพิ ม าย ปลัด กระทรวง
สาธารณสุข กรณี การแต่งตั้งโยกย้ายผูบ้ ริ หารระดับ ผอ.รพ.ศูนย์ ซึ่งถูกวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างหนัก แต่เมื่อถึงเวลานัดหมาย นพ.
สุขมุ ติดภารกิจ จึงไม่ได้เข้าพบ (เว็บไซต์ไทยโพสต์ 9 ต.ค.61 เว็บไซต์สปริ งนิวส์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน 10 ต.ค.61 ไทยรัฐ
บ่าย เดลินิวส์บ่าย มติชนบ่าย 11 ต.ค.61)
(11) บริ ษทั สยามเฮอร์เบิลแคร์ จากัด (วนพรรณ การ์เด้น) ผูผ้ ลิตและจาหน่ายเครื่ องสาอางออร์แกนิกภายใต้
แบรนด์ "วนพรรณ" (Wanaphan) ระบุ ว่า ภัณ ฑ์ ภ ายใต้แ บรนด์ ว นพรรณ มี ก ารทดสอบจากสถาบัน ต่ างๆ เช่ น ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green Product) (ฐานเศรษฐกิจ 11 ต.ค.61)

-7(12) ร.นพ.จรุ ง เมืองชนะ ผูอ้ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) กล่าวถึง ความสาเร็ จของการพัฒนางานด้าน
วั ค ซี น ข อ งป ร ะ เท ศ มี โ ค ร ง ก าร จั ด ตั้ ง ค ลั ง จั ด เก็ บ วั ค ซี น ม าต ร ฐ าน ข อ งภู มิ ภ าค โ ด ย ส ถ าบั น ชี ว วั ต ถุ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ จาเป็ นมาตรฐานสากลที่ ดาเนิ นงานใกล้สาเร็ จ และได้ใช้
ประโยชน์บา้ งแล้วจานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชี วภาพทางการแพทย์เพื่องานวิจยั พัฒนาด้าน
วัค ซี น ขณะนี้ มี เครื อ ข่ายจากหน่ วยงานในประเทศ 5 หน่ วยงานเข้าร่ วมแล้ว ทางสถาบัน วิจัยวิท ยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สามารถพัฒนาแนวทางการจัดเก็บและเข้าถึงชีวทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ รวมทั้งจัดการ
ระบบการจัดเก็บเดิมที่มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น และโครงการการเตรี ยมความพร้อมโรงงานผลิตวัคซี นระดับกึ่งอุตสาหกรรม
มาตรฐาน GMP (เว็บไซต์มติชน 10 ต.ค.61 ไทยโพสต์ 12 ต.ค.61)
(13) ภาพข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมต่อยอดงานวิจยั ผลิตยารักษาโรคมะเร็ ง (แนวหน้า 22 ต.ค.61
(14) ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผูอ้ านวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ กล่าวว่า ศูนย์พนั ธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จัดตั้งห้องปฏิบตั ิการเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรี ย ์ มาตั้งแต่ปี 2539 โดยร่ วมกับ
หน่วยงานภายในประเทศ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดตั้งเครื อข่ายศูนย์เก็บรักษาจุลินทรี ยแ์ ห่งประเทศไทย ล่าสุดได้
ร่ วมมือกับ Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences สาธารณรัฐประชาชนจี นจัดตั้ง ห้องปฏิ บัติการวิจัย
ร่ วมด้านจุลินทรี ยไ์ ทย-จีน(เว็บไซต์ผจู ้ ดั การ เว็บไซต์เดลินิวส์ 22 ต.ค.61 เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์ 23 ต.ค.61)
(15) นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิ บดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ปั ญหาสหรัฐอเมริ กาห้ามนาเข้าน้ าปลาไม่ใช่
เรื่ องใหม่ เคยเกิ ดมาแล้วเมื่ อปี 2553 กับน้ าปลาตราคนแบกกุง้ และเมื่อ 3 พ.ค.ที่ ผ่านมา องค์การอาหารและยาแห่ งสหรัฐ
(USFDA) ได้ออกคาเตือนในบัญชีแจ้งเตือนสิ นค้าที่ถูกกักกันการนาเข้ากับน้ าปลาตราปลาหมึก ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่ น กรมประมง กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ อยู่ระหว่างการ
ช่วยเหลือเอกชน และเจรจาผลักดันให้ USFDA ยกเลิกหรื อผ่อนผัน (เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์
เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยรัฐ 24 ต.ค.61 เว็บไซต์แนวหน้า มติชน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ผูจ้ ดั การ
ข่าวสด ข่าวสดบ่าย 25 ต.ค.61 ไทยรัฐบ่าย 26 ต.ค.61 เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์ 29 ต.ค.61 )
นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า อย.ได้กากับดูแลผลิตภัณฑ์น้ าปลา
โดยต้องไม่พบจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดโรค และสารพิษจากเชื้อแบคทีเรี ยคลอสตริ เดียม โบทูลินมั (Clostridium botulinum) เมื่อ
ปี 2560 อย. และกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้ตรวจสอบการปนเปื้ อนของเชื้ อแบคที เรี ย คลอสตริ เดี ยม โบทูลินัม และ
สารพิษโบทูลินมั ในตัวอย่างน้ าปลา รวม 48 ตัวอย่าง รวมยีห่ ้อที่ถูกสหรัฐอเมริ กาขอตรวจสอบเอกสาร เพิ่มเติมด้วย ผลการ
ตรวจวิเคราะห์ ไม่พบ ทั้งสารพิษ โบทู ลินัมและเชื้ อแบคที เรี ย คลอสตริ เดี ยม โบทู ลินัม ในน้ าปลาทุ กตัวอย่าง (เว็บไซต์
ผูจ้ ดั การ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์NEW18 เว็บไซต์สปริ งนิวส์ 24 ต.ค.61 คมชัดลึก 25 ต.ค.61 เดลินิวส์บ่าย 26 ต.ค.61)
(16) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เก็บตัวอย่างผลิ ตภัณ ฑ์รังนกบรรจุ กระปุ กพลาสติ กปิ ดด้วยฝา
พลาสติ ก ฉลากระบุ "รั ง นกสยาม" ส่ ง ตรวจวิ เคราะห์ ห าเอกลั ก ษณ์ ของรั ง นกณ กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์

-8พบว่า infrared spectrum ของตัวอย่างไม่ใกล้เคียงกับinfrared spectrum ของรังนกนางแอ่น ขณะที่ฉลากระบุทาให้เข้าใจว่า
เป็ นรังนกแท้ แต่ผลการตรวจไม่พบรังนกนางแอ่นแต่อย่างใด (เว็บไซต์สยามรัฐ 22 ต.ค.61 สยามรัฐ 23 ต.ค.61)
(17) กรรมการพิจารณาออกอนุบญ
ั ญัติใช้กญั ชาทางการแพทย์ ตั้งแท่นรอปลดล็อก พ.ร.บ.ยาเสพติด ด้านหมอจุฬา
เสนอร่ าง กม.ฉบับภาคประชาชน ชงเป็ น พ.ร.บ.เฉพาะครอบคลุมทั้งกัญชา-กระท่อม-พืชยา สาหรับคณะกรรมการกาหนด
นโยบาย แนวทาง และการดาเนินการตามร่ าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ... ร่ างประมวลกฎหมายยาเสพ
ติด และร่ าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่...) พ.ศ.. ตั้งขึ้นตามคาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1112/2561 ลงวันที่ 12
กัน ยายน 2561 โดย นพ.ปิ ยะสกล สกลสัต ยาทร รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขได้แต่ งตั้งขึ้ น เพื่ อพิ จารณาออก
กฎหมายลาดับรองที่ตอ้ งออกมาให้สอดคล้องตามร่ างฯกฎหมายหลัก รวมทั้งให้มีการติดตามความคืบหน้าของร่ าง พ.ร.บ.
ใหญ่ ฯ โดยมี นพ.เสรี ตู ้จิ น ดา เป็ นประธานกรรมการ รวมกรรมการทุ ก ภาคส่ ว น จ านวน 40 คน อาทิ อัย การสู งสุ ด
ปลัดกระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และเลขาธิการ อย. (มติชน 24 ต.ค.61)
(18) นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผูอ้ านวยการสถาบัน อาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่ าวถึ งกิ จกรรม "ยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม" (ประเภทอาหาร เครื่ องดื่ม และสมุน ไพรที่ไม่ใช่อาหาร)
มีข้ นั ตอน การดาเนิ น งาน อาทิ กาหนดเกณฑ์มาตรฐานและออกแบบเกณฑ์มาตรฐาน เพื่ อใช้ในการประเมิ นและออก
ใบรั บ รองมาตรฐาน โดยอ้ า งอิ ง มาตรฐานสิ นค้ า ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น อย., กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เป็ นต้ น
(เว็บไซต์ThaiPR.NET เว็บไซต์ผจู ้ ดั การ 19 ต.ค.61 เว็บไซต์นิวพลัส 22 ต.ค.61 สยามธุรกิจ 27 ต.ค.61)
(19) อย. และตารวจ ปคบ.ตรวจค้นโรงงานทาเครื่ องสาอางเถื่อน พบสารอันตรายสารต้องห้ามอาทิ สารปรอท
สเตียรอยด์ สารไฮโดรควิโนน จะส่ งเครื่ องสาอางที่ยึดได้ให้กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ตรวจเพื่อเป็ นหลักฐานดาเนิ นคดี
ต่อไป (เว็บไซต์ช่อง 7/30 ต.ค.61
(20) จนท.สาธารณสุ ขเร่ งควบคุมเชื้อไข้หวัดใหญ่หลังพบการแพร่ ระบาดในเรื อนจาจังหวัดตรังมีผตู ้ อ้ งขังล้มป่ วย
แล้ว 158 ราย เก็บตัวอย่างเชื้อไข้หวัดใหญ่ส่งตรวจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เว็บไซต์ผจู ้ ดั การ 9 ต.ค.61 เว็บไซต์โพสต์ทู
เดย์ 11 ต.ค.61)
(21) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ องแต่งตั้งข้าราชการพลเรื อนสามัญ โดยมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญ 10 ราย : นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ได้รับ แต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เว็บไซต์มติชน 11 พ.ย.61)
(22) คาวตองมีสรรพคุณด้านยารักษาโรงอย่างกว้างขวางมีการขึ้นทะเบียนมาใช้ในโครงการคาวตองทองเนื้ องาม
นาโดย ศ.ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ อดี ตปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ ศ.ดร.สมศักดิ์ วรคามิน อดี ตปลัดกระทรวง สธ.
และอธิ บ ดี กรมวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ โดยมี สมุ น ไพรรวม 5 ชนิ ด มารวมเป็ นเครื่ อ งดื่ ม สมุ น ไพรเพื่ อ สุ ข ภาพคาวาริ
(เว็บไซต์phuketall 2 พ.ย.61)
---------------------------

