
 
 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดอืนตุลาคม 2561 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                 2 เร่ือง 

 1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                      3 เร่ือง 

1.3 สมัภาษณ์/ขอ้มูล                                                 3 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน ต.ค.61 เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 119 คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                   10 คร้ัง  

                         (โทรทศัน์ 3 คร้ัง เวบ็ไซต ์7 คร้ัง) 

  1.2.2 ข่าวพาดพิง 22  เร่ือง       109  คร้ัง  

            (ส่ือส่ิงพิมพ ์50 คร้ัง เวบ็ไซต ์49 คร้ัง)              

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน                          632,560.00  บาท 

-  ส่ือโทรทศัน ์                             560,000.00    บาท 

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                                    72,560.00    บาท           

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ านวน 75 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)   

  - ทางอีเมล                                25   ราย 

  - ทางโทรศพัท ์                                10   ราย 

  - ทางแฟนเพช เฟชบุค๊                       35     ราย 

  - มาดว้ยตนเอง         5          ราย 

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง 

ตารางที ่1 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ตามลกัษณะของผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 10 10 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 109 5 104 0 
รวม 119 15 104 0 
 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ในเดือนตุลาคม 2561 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้งหมด 119 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการส่งเผยแพร่  และจากการสมัภาษณ์จ านวน 10 ช้ินข่าว 

และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนใหข้่าวพาดพิงถึงกรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 109  ช้ินข่าว  โดยเป็นขา่วท่ีส่งผลต่อ

ภาพลกัษณ์ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นเชิงบวก 15ช้ินข่าว  ข่าวกลาง 104 ช้ินข่าว และไม่มีขา่วลบ 
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ตารางที ่ 2  จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จ าแนกตามประเภทของเนือ้หาข่าว 

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

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 10 5 3 2 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 109 0 96 13 
รวม 119 5 99 15 
 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าว พบวา่เป็นข่าวดา้นวิชาการ 5 ข่าว ดา้นบริการจ านวน 99  

ช้ินข่าว และดา้นบริหารจ านวน 15 ช้ินข่าว (บางช้ินข่าวจ าแนกเน้ือหาข่าวไดม้ากกวา่ 1 ประเภท) 

 

ตารางที ่3 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จ าแนกตามบทบาทข่าวทีส่ื่อน าเสนอ 

เน้ือหา จ านวนข่าว 
ใหข้่าวสาร ใหค้วามรู้ ชกัจูงใจ 
จ านวน จ านวน จ านวน 

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 10 8 4 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 109 109 0 0 

รวม 119 117 4 0 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบวา่ มีลกัษณะเป็นการให้ข่าวสารจ านวน 117 ช้ินข่าว ใน

จ านวนน้ีมีลกัษณะของการใหค้วามรู้ร่วมดว้ย 4 ช้ินข่าว (บางช้ินข่าวจ าแนกเน้ือหาข่าวไดม้ากกวา่ 1 ประเภท) 

 

ตารางที ่4 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จ าแนกตามหน่วยงานในกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

เน้ือหา 
จ านวน 
ข่าว 

สสว สมป สยวส สคอ สวส สวพ สชว สรส สววพ สชพ ผน สล กพร 
ชุดทด 
สอบ 

ศวก ผบ 

ข่าว
เผยแพร่ 

10 0 0 0 0 6 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 

ข่าว
พาดพิง 

109 1 1 2 70 7 1 5 0 0 1 0 0 0 0 10 16 

รวม 119 1 1 2 70 13 2 5 1 0 3 0 0 0 0 12 16 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบวา่ หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้งเรียงตามล าดบั ดงัน้ี ส านกัคุณภาพและ

ความปลอดภยัอาหาร 70 ช้ินข่าว ข่าวเก่ียวกบัผูบ้ริหาร 16 ช้ินข่าว สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 13 ช้ินข่าว ศูนย์

วทิยาศาสตร์การแพทย ์12 ช้ินข่าว สถาบนัชีววตัถุ 5 ช้ินข่าว สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์3 ช้ินข่าว ส านักยาและ

วตัถุเสพติด สถาบนัวจิยัสมุนไพร 2 ช้ินข่าวเท่ากนั ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย ส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ และ

ส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์1 ช้ินข่าว (บางช้ินข่าวจ าแนกเน้ือหาข่าวไดม้ากกวา่ 1 หน่วยงาน) 
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ตารางท่ี 5 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ าแนกตามจ านวนคร้ัง/ช้ินข่าวท่ีลงในส่ือส่ิงพิมพ ์

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
สยามรัฐ 0 3 3 
แนวหนา้ 0 4 4 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 0 14 14 
มติชน/มติชนบ่าย  0 8 8 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 0 10 10 
ไทยโพสต ์ 0 3 3 
ข่าวสด 0 4 4 
บางกอกโพสต ์ 0 1 1 
M2F 0 1 1 
โพสตทู์เดย ์ 0 1  1 
กรุงเทพธุรกิจ 0 2 2 
คมชดัลึก 0 1 1 
ผูจ้ดัการรายวนั 0 1 1 
ประชาชาติธุรกิจ 0 1 1 
ฐานเศรษฐกิจ 0 1 1 
ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 0 1 1 
มติชนสุดสปัดาห์ 0 2 2 
สยามธุรกิจ 0 2 2 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 7 49 56 
รวม 7 109 116 
 หนงัสือพิมพท่ี์น าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ ไทยรัฐ 14 คร้ัง รองลงมา ไดแ้ก่     

เดลินิวส์ 10 คร้ัง มติชน 8 คร้ัง แนวหนา้ ข่าวสด 4 คร้ังเท่ากนั สยามรัฐ ไทยโพสต์ 3 คร้ังเท่ากนั กรุงเทพธุรกิจ มติชนสุด

สัปดาห์  สยามธุรกิจ 2 คร้ังเท่ากัน  บางกอกโพสต์ M2F โพสต์ทู เดย์ คมชัดลึก ผู ้จัดการรายวนั  ประชาชาติธุรกิจ 

ฐานเศรษฐกิจ ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 1 คร้ังเท่ากนั และส่ือออนไลน์ 56 คร้ัง 

2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดอืนตุลาคม 2561  จ านวน 2 เร่ือง 

(1) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ตือนภยั พิษจากแมลงกดัต่อยอนัตรายถึงชีวติได ้(สวส) (เวบ็ไซตf์m91bkk 10 ต.ค.

61 เวบ็ไซตc์hiangmainews 11 ต.ค.61)) 

(2) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับ องค์การอนามยัโลกเฝ้าระวงัโรคติดเช้ือทางเดินหายใจจากเช้ืออาร์เอสว ี

(สวส) (เวบ็ไซตt์haihealth 26 ต.ค.61) 
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2.2 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
 (1) นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองการสนบัสนุนแพทยจุ์ฬาฯ วจิยั

การผลิตยาตา้นมะเร็งจากภูมิคุม้กนัมนุษย ์(เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ 19 ต.ค.61) 

 (2) นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองการตรวจคดักรองกลุ่มอาการ

ดาวน์ในหญิงตั้งครรภก์ลุ่มเส่ียง (ไทยพีบีเอส 12 ต.ค.61 รามาแชนแนล 19 ต.ค.61) 

 (3) คุณวนัเพญ็ ดวงสวา่ง จากส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทยใ์หส้มัภาษณ์เร่ืองการควบคุมคุณภาพถุงยางอนามยั 

(ช่อง 8 / 22 ต.ค.61) 

2.3 ข่าวเผยแพร่อืน่ๆ 

   (1) Fact Sheet ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพร่วมจดัการอบรม Simulation Exercise for Disease X เพื่อทวนสอบความ

พร้อมและการโตต้อบทางหอ้งปฏิบติัการ (สวส) 

  (2) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยแ์นะวิธีก าจัดยุงพาหะโรคติดต่อด้วยวสัดุหาง่ายในครัวเรือน (สวส) (เวบ็ไซต ์

Real Metro 11 ต.ค.61) 

 (3) ผลวจิยัเผยสารสกดัใบทุเรียนเทศแหง้มีฤทธ์ิช่วยยบัย ั้งเซลลม์ะเร็งตบั (เวบ็ไซตค์มชดัลึก 14 ต.ค.61) 

2.4 ข่าวพาดพงิ 

  (1) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข / อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์จบแพทยศิ์ริราช 

ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์จากนิดา้ หลกัสูตรแพทยเ์ฉพาะทางดา้นโรคหวัใจ จากมหาวทิยาลยันิวคาสเซิลองักฤษ วปอ.

รุ่น 58 ปปร.รุ่น 14 เคยเป็นผูอ้  านวยการสถาบันโรคทรวงอก รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผูต้รวจกระทรวง

สาธารณสุข (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 1 ต.ค.61 กรุงเทพธุรกิจ 2 ต.ค.61) 

  (2) นายสัตวแพทยส์รวิศ ธานีโต ระบุวา่ การระบาดโรคพิษสุนขับา้ในไทยลดลงตามล าดบั ส่วนการเตรียมพร้อม

ในปีงบประมาณ 2562 ไดข้อความร่วมมือองค์การอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และสถาบนัวคัซีนแห่งชาติ

ตรวจสอบคุณภาพวคัซีนท่ีน าเขา้ (เวบ็ไซตค์มชดัลึก 1 ต.ค.61 เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์ 2 ต.ค.61) 

 (3) คดี "อารีด หมดัอะดั้ม" ผูเ้ผยแผ่ศาสนาอิสลาม ถูกต ารวจ สภ.หาดใหญ่ จบักุม ยดัขอ้หาเสพยาเสพติด ตอ้งถูก

ด าเนินคดีเสพยา และถูกคุมขงัรวม 5 วนั ถูกชุมชนมุสลิมรังเกียจ แต่จากผลตรวจปัสสาวะของศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 

12 สงขลา ยนืยนัวา่ "อารีด" ไม่มีสารเสพติด ส่อวา่เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีมิชอบ (กรุงเทพธุรกิจ 2 ต.ค.61) 

 (4) นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ช้ีแจงกรณีมีผูแ้สดงความเห็นวา่ผลการวิเคราะห์พบสารตกคา้ง

ในผกั ผลไมส้ดเกินมาตรฐานร้อยละ 11 ไม่น่าเช่ือถือวา่ กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกนัด าเนินการ

โครงการตรวจวเิคราะห์สารพิษตกคา้งในผกั และผลไมต้ั้งแต่ปี 2560 ซ่ึงในปี 2561 ไดมี้การวางแผนการท างานร่วมกนัของ

กรมวิชาการเกษตร ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เก็บตวัอยา่งผกัและผลไมส้ดจากทัว่ประเทศ 7,054 ตวัอยา่ง ถือเป็นขอ้มูลการตรวจวิเคราะห์ท่ี

ครอบคลุมมากท่ีสุดในประเทศ (เวบ็ไซตส์ปริงนิวส์ เวบ็ไซตค์มชดัลึก เดลินิวส์ แนวหนา้ 2 ต.ค.61 สยามรัฐ 5 ต.ค.61) 
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   นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์มีผลการศึกษาวา่ สารเคมีท่ีพบ

ในส้มนั้น เม่ือน าส้มไปลา้งทั้งผลและปอกเปลือกออกสารพิษตกคา้งจะลดลงมากกวา่ 40-80% และอยู่ในระดบัท่ีไม่เป็น

อนัตรายต่อผูบ้ริโภค (เวบ็ไซตแ์นวหนา้ เวบ็ไซต์local press release 1 ต.ค.61 ไทยรัฐ 2 ต.ค.61 แนวหนา้ เวบ็ไซตแ์นวหน้า  

เวบ็ไซตค์มชดัลึก 3 ต.ค.61) 

 น.ส.จูอะดี พงศม์ณีรัตน์ หน.ผูต้รวจฯ กระทรวงเกษตรฯ กล่าวถึงผลการด าเนินโครงการเฝ้าระวงัสารพิษตกคา้งใน

ผกัและผลไมส้ด ท่ีท าร่วมกนัระหวา่งกระทรวงเกษตรฯ และ สธ. โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และ อย. (เวบ็ไซต์แนว

หนา้ 1 ต.ค.61) 

   ศ.นพ. ธีระวฒัน์ เหมะจุฑา หัวหนา้ศูนยว์ทิยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบติัใหม่ ร.พ.จุฬาฯ กล่าววา่ ปัจจุบนัมีสารพิษท่ี

เส่ียงปนเป้ือนในพืชผกั ผลไม ้280 ชนิด แต่ท่ีผ่านมา ห้องปฏิบติัการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์สามารถตรวจไดเ้พียง 

28 ชนิด และล่าสุดมีการพยายามพฒันาระบบการตรวจให้ไดเ้พ่ิมข้ึนเป็น 104 ชนิดเท่านั้น แต่อยา่ลืมว่าสารแต่ละชนิดนั้น 

การซกัลา้งไม่เหมือนกนั แต่โดยสรุปทั้งหมดลา้งไดเ้พียงร้อยละ 30-60 เท่านั้น (มติชน 6 ต.ค.61 มติชนบ่าย 7 ต.ค.61) 

   ศ.นพ.ธีระวฒัน์ กล่าวว่า การแถลงของคนในกระทรวงสาธารณสุข และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับ

กระทรวงเกษตรฯ เป็นอีกกลยุทธ์ท่ีจะท าให้มีการใชส้ารพิษต่อเน่ืองไปอีก โดยทุกอย่างยงัคงอยู่ในก ามือของกระทรวง

เกษตรฯ และกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงท างานร่วมกบับริษทัสารพิษมาตลอด 30-40 ปี (ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 6 ต.ค.61) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข ซ่ึงมีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และ อย.ร่วมอยูด่ว้ย มีมติยนืยนั

การแบนพาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส แตใ่นขณะท่ีไม่สามารถแบนการใช ้และไม่สามารถลดละการใช้

สารพิษฆ่าแมลงต่างๆ อีก 280 ชนิด  อย. และกรมวทิยาศาสตร์การแพทยย์งัคงใหค้วามรู้ประชาชนเร่ืองการลา้ง แต่เนน้ย  ้าวา่ 

"ลา้ง" อยา่งไรก็ไม่หมด และส่ิงท่ีหลงเหลือเม่ือบริโภคแลว้ยงัคงสะสมและยงัก่อใหเ้กิดโรคต่างๆ การตรวจนั้นไม่รวมการ

ตรวจพาราควอตไกลโฟเสต และไม่สามารถตรวจสารฆ่าแมลงไดท้ั้ง 280 ชนิด แตจ่ะเพ่ิมมาตรฐานในการตรวจให้

ครอบคลุมไดถึ้ง 104 ชนิด  อย. และกรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ะเพ่ิมความเขม้ขน้ในการตรวจในพ้ืนท่ีและทบทวนระบบ

การเฝ้าระวงัโดยจะตอ้งมีการพฒันาชุดการตรวจท่ีสามารถระบุสารพิษไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว (เวบ็ไซตม์ติชน 2 ต.ค.61 

เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 10 ต.ค.61) 

ดร.บุญญานาถ นาถวงษ ์จากบริษทัมอนซานโต ้ผูน้ าเขา้ไกลโฟเซต กล่าววา่ เท่าท่ีขอขอ้มูลจาก 4 หน่วยงานของ

รัฐ (กรมวทิยาศาสตร์การแพทย)์ ท่ีมีแลบ็ตรวจสารตกคา้งในผกักวา่ 7,054 ตวัอยา่ง ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา ไม่พบสารตกคา้ง

ถึงร้อยละ 88.8 มีสารตกคา้งเพียง ร้อยละ 11.2 แต่ไม่เกินมาตรฐาน แต่การท่ีเอน็จีโอท าเช่นน้ีเกษตรกรเดือดร้อนมาก 

 (5) โครงการราชบุรีประชารัฐ พืชผกัและผลไม้ปลอดภัย น าไทยสู่ครัวโลก นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและ

สหกรณ์ เปิดเผยว่า ท่ีประชุมโครงการฯ มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลกัในการประสานงานกับ

เครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง และกลุ่มเกษตรกรราชบุรี ในการท างานร่วมกนั พร้อมจดัตั้งคณะท างานจากทุกภาคส่วน 

ภาครัฐจากกรมวิชาการเกษตร ส านักงานมาตรฐานเกษตร และอาหารแห่งชาติ กรมทยาศาสตร์การแพทย  ์และส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ภาคเอกชนจากบริษทัผูผ้ลิตสารเคมี บริษทัรับซ้ือผกัผลไม ้และภาคประชาชนน าไปสู่การใช ้
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โครงการราชบุรีประชารัฐเป็นตน้แบบในการจดัการพ้ืนท่ีอ่ืนต่อไป ตั้งเป้าเร่ิมด าเนินงานภายในเดือนต.ค.61 (เวบ็ไซตL์ocal 

Press Release เวบ็ไซตโ์ลกวนัน้ี 11 ต.ค.61 สยามรัฐ 15 ต.ค.61 แนวหนา้ เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 18 ต.ค.61 มติชนสุดสปัดาห์ 19 

ต.ค.61 สยามธุรกิจ 20 ต.ค.61) 

 นางสาวอญัชลี ลกัษณ์อ านวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง กล่าววา่ เท่าท่ีขอขอ้มูลจาก 4 กรมของรัฐ 

คือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร และส านักงานมาตรฐานสินคา้

เกษตรและอาหารแห่งชาติ ท่ีมีห้องปฏิบติัการกลางในการตรวจสอบสารตกคา้งในผกักวา่ 7,054 ตวัอยา่ง ในรอบ 3 ปีท่ีผา่น

มา ไม่พบสารตกคา้งถึง 88.8% มีสารตกคา้งเพียง 11.2% แต่ไม่เกินมาตรฐาน แต่การท่ีกลุ่มเอ็นจีโอท าเช่นน้ี เกษตรกร

เดือดร้อนมาก (เวบ็ไซตค์มชดัลึก 1 ต.ค.61 ประชาชาติธุรกิจ เวบ็ไซตป์ระชาชาติธุรกิจ 29 ต.ค.61) 

 (6) กรมการคา้ภายในยกใหต้ลาดเมืองทองเจริญศรี เป็นตลาดกลางพืชผกัผลไม ้ศูนยก์ระจายสินคา้ภาคอีสาน และ

ร่วมกบัศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8  สสจ.อุดรธานี จดัตั้งห้องปฏิบติัการตรวจหาสารตกคา้ง ยาฆ่าแมลง สารฟอกขาว 

สารกนัรา บอแร็กซ์ และฟอรมาลีน เป็นเครือข่ายเฝ้าระวงัอาหารปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค (เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ 11 ต.ค.61) 

 (7) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลดักระทรวงสาธารณสุข รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  

เปิดเผยวา่ เจา้หน้าท่ีไดน้ าก าลงัเขา้ตรวจคน้ 4 แห่ง พบผลิตภณัฑ์ผิดกฎหมายจ านวนมาก อาทิ กาแฟไอดอล สลิมคอฟฟ่ี 

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารลดน ้ าหนกั slim lesterol oristat ผลิตภณัฑบ์ ารุงสุขภาพส าหรับท่านชายชนิดชงด่ืม เก็บตวัอยา่งอาหาร

ส่งตรวจวิเคราะห์ท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตแ์นวหนา้ เวบ็ไซตนิ์วทีว ีเวบ็ไซตช่์อง 9/MCOT 3 ต.ค.61 ไทยรัฐ 

M2F แนวหนา้ บางกอกโพสต ์ไทยโพสต ์4 ต.ค.61 ไทยรัฐบ่าย 5 ต.ค.61)  

  (8) ภาพข่าว นพ.พิเชฐ บญัญติั รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ป็นวทิยากรบรรยายพิเศษ "การแพทยไ์ทยใน

ทิศทางของ Thailand 4.0" แก่นกัศึกษา 5 ส านกัวชิาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ ม.วลยัลกัษณ์ (ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 5 ต.ค.61) 

   (9) เร่ืองท่ีพูดกันปากฉีกเร่ืองสารเคมีพิษฆ่าคนยงัไม่ยอมท าอะไรก๋วยเต๋ียวสารกันบูดมหาศาล (จาก ผอ.ศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย)์ สาเหตุให้ตบัและไตถูกท าลาย จากการไดรั้บสารกนับูดมากเกินไปแถมท าลายวิตามินบีหน่ึงเกิด

อมัพาต แขนขาอ่อนแรง หวัใจวาย ตายเป็นสิบอมัพาตเป็นร้อยในประเทศไทยในแค่ 3 ปีท่ีผา่นมา น่ีเป็นบางประเด็นเท่านั้น 

ท่ียดึโยงเก่ียวพนัไปถึงผลประโยชน์ถึงความหยอ่นยาน ละเลยไม่ท าหนา้ท่ีท่ีตอ้งท า (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 7 ต.ค.61) 

  (10) ท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประธานชมรมเพ่ือนโรคไต ประธานชมรมผูป่้วยโรคเร้ือรัง 17 องค์กรแห่ง

ประเทศไทย พร้อมเครือข่ายภาคประชาชน 7 คน เข้าหารือ และให้ก าลังใจ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข กรณีการแต่งตั้งโยกยา้ยผูบ้ริหารระดบั ผอ.รพ.ศูนย ์ซ่ึงถูกวพิากษว์จิารณ์อยา่งหนกั แต่เม่ือถึงเวลานดัหมาย นพ.

สุขมุ ติดภารกิจ จึงไม่ไดเ้ขา้พบ (เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์9 ต.ค.61 เวบ็ไซตส์ปริงนิวส์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน 10 ต.ค.61 ไทยรัฐ

บ่าย เดลินิวส์บ่าย มติชนบ่าย 11 ต.ค.61) 

 (11) บริษทั  สยามเฮอร์เบิลแคร์  จ ากดั  (วนพรรณ การ์เดน้) ผูผ้ลิตและจ าหน่ายเคร่ืองส าอางออร์แกนิกภายใต ้

แบรนด์ "วนพรรณ" (Wanaphan) ระบุว่า ภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วนพรรณ มีการทดสอบจากสถาบันต่างๆ เช่น ศูนย์

วทิยาศาสตร์การแพทย ์และมาตรฐานผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Product) (ฐานเศรษฐกิจ 11 ต.ค.61) 
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 (12) ร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผูอ้  านวยการสถาบนัวคัซีนแห่งชาติ (สวช.) กล่าวถึง ความส าเร็จของการพฒันางานดา้น

วัค ซี น ข อ งป ร ะ เท ศ  มี โ ค ร งก ารจัด ตั้ ง ค ลั ง จั ด เก็ บ วัค ซี น ม าต รฐ าน ข อ ง ภู มิ ภ าค  โด ยส ถ าบั น ชี ว วัต ถุ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นมาตรฐานสากลท่ีด าเนินงานใกลส้ าเร็จ และไดใ้ช้

ประโยชน์บา้งแลว้จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการจดัตั้งศูนยท์รัพยากรชีวภาพทางการแพทยเ์พ่ืองานวิจยัพฒันาดา้น

วคัซีน ขณะน้ีมีเครือข่ายจากหน่วยงานในประเทศ 5 หน่วยงานเขา้ร่วมแลว้ ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์สามารถพฒันาแนวทางการจดัเก็บและเขา้ถึงชีวทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย ์รวมทั้งจดัการ

ระบบการจดัเก็บเดิมท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และโครงการการเตรียมความพร้อมโรงงานผลิตวคัซีนระดบัก่ึงอุตสาหกรรม

มาตรฐาน GMP (เวบ็ไซตม์ติชน 10 ต.ค.61 ไทยโพสต ์12 ต.ค.61) 

 (13) ภาพข่าวกรมวทิยาศาสตร์การแพทยร่์วมต่อยอดงานวจิยัผลิตยารักษาโรคมะเร็ง (แนวหนา้ 22 ต.ค.61 

   (14) ดร.ณรงค ์ศิริเลิศวรกลุ ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าววา่ ศูนยพ์นัธุ

วศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ จดัตั้งห้องปฏิบติัการเก็บรวบรวมสายพนัธ์ุจุลินทรีย ์มาตั้งแต่ปี 2539 โดยร่วมกบั

หน่วยงานภายในประเทศ เช่น กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จดัตั้งเครือข่ายศูนยเ์ก็บรักษาจุลินทรียแ์ห่งประเทศไทย ล่าสุดได้

ร่วมมือกับ Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีนจัดตั้ง ห้องปฏิบัติการวิจัย

ร่วมดา้นจุลินทรียไ์ทย-จีน(เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 22 ต.ค.61 เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์ 23 ต.ค.61) 

 (15) นายอดุลย ์โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการคา้ต่างประเทศ กล่าววา่ ปัญหาสหรัฐอเมริกาหา้มน าเขา้น ้ าปลาไม่ใช่

เร่ืองใหม่ เคยเกิดมาแลว้เม่ือปี 2553 กบัน ้ าปลาตราคนแบกกุง้ และเม่ือ 3 พ.ค.ท่ีผ่านมา องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐ 

(USFDA) ไดอ้อกค าเตือนในบญัชีแจง้เตือนสินคา้ท่ีถูกกกักนัการน าเขา้กบัน ้ าปลาตราปลาหมึก ขณะน้ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น กรมประมง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติอยู่ระหว่างการ

ช่วยเหลือเอกชน และเจรจาผลกัดนัให ้USFDA ยกเลิกหรือผอ่นผนั (เวบ็ไซตป์ระชาชาติธุรกิจ เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์เวบ็ไซต์

เดลินิวส์ เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์เวบ็ไซต์ไทยรัฐ 24 ต.ค.61 เวบ็ไซตแ์นวหน้า มติชน โพสต์ทูเดย ์ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ผูจ้ดัการ 

ข่าวสด ข่าวสดบ่าย 25 ต.ค.61 ไทยรัฐบ่าย 26 ต.ค.61 เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์ 29 ต.ค.61 ) 

  นพ.ธเรศ กรัษนยัรววิงค ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าววา่ อย.ไดก้ ากบัดูแลผลิตภณัฑน์ ้ าปลา 

โดยตอ้งไม่พบจุลินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดโรค และสารพิษจากเช้ือแบคทีเรียคลอสตริเดียม โบทูลินมั (Clostridium botulinum) เม่ือ

ปี 2560 อย. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ไดต้รวจสอบการปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย คลอสตริเดียม โบทูลินัม และ

สารพิษโบทูลินมั ในตวัอยา่งน ้ าปลา รวม 48 ตวัอยา่ง รวมยีห่้อท่ีถูกสหรัฐอเมริกาขอตรวจสอบเอกสาร เพ่ิมเติมดว้ย ผลการ

ตรวจวิเคราะห์ไม่พบ ทั้ งสารพิษโบทูลินัมและเช้ือแบคทีเรีย คลอสตริเดียม โบทูลินัม ในน ้ าปลาทุกตวัอย่าง (เวบ็ไซต์

ผูจ้ดัการ เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์เวบ็ไซตN์EW18 เวบ็ไซตส์ปริงนิวส์ 24 ต.ค.61 คมชดัลึก 25 ต.ค.61 เดลินิวส์บ่าย 26 ต.ค.61) 

 (16) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เก็บตวัอย่างผลิตภณัฑ์รังนกบรรจุกระปุกพลาสติกปิดด้วยฝา

พลาสติก ฉลากระบุ  "รังนกสยาม" ส่งตรวจวิเคราะห์หาเอกลักษณ์ของรังนกณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
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พบวา่ infrared spectrum ของตวัอยา่งไม่ใกลเ้คียงกบัinfrared spectrum ของรังนกนางแอ่น ขณะท่ีฉลากระบุท าให้เขา้ใจวา่

เป็นรังนกแท ้แต่ผลการตรวจไม่พบรังนกนางแอ่นแต่อยา่งใด (เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 22 ต.ค.61 สยามรัฐ 23 ต.ค.61) 

  (17) กรรมการพิจารณาออกอนุบญัญติัใชก้ญัชาทางการแพทย ์ตั้งแท่นรอปลดลอ็ก พ.ร.บ.ยาเสพติด ดา้นหมอจุฬา

เสนอร่าง กม.ฉบบัภาคประชาชน ชงเป็น พ.ร.บ.เฉพาะครอบคลุมทั้งกญัชา-กระท่อม-พืชยา  ส าหรับคณะกรรมการก าหนด

นโยบาย แนวทาง และการด าเนินการตามร่าง พ.ร.บ.ให้ใชป้ระมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพ

ติด และร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบบัท่ี...) พ.ศ.. ตั้งข้ึนตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 1112/2561 ลงวนัท่ี 12 

กันยายน 2561 โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้ งข้ึน เพ่ือพิจารณาออก

กฎหมายล าดบัรองท่ีตอ้งออกมาให้สอดคลอ้งตามร่างฯกฎหมายหลกั รวมทั้งให้มีการติดตามความคืบหนา้ของร่าง พ.ร.บ.

ใหญ่ฯ โดยมี นพ.เสรี ตู ้จินดา เป็นประธานกรรมการ รวมกรรมการทุกภาคส่วน จ านวน 40 คน อาทิ อัยการสูงสุด 

ปลดักระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต และเลขาธิการ อย. (มติชน 24 ต.ค.61) 

   (18) นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผูอ้  านวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงกิจกรรม "ยกระดับ

มาตรฐานผลิตภณัฑ ์OTOP กลุ่มผลิตภณัฑสุ์ขภาพและความงาม" (ประเภทอาหาร เคร่ืองด่ืม และสมุน ไพรท่ีไม่ใช่อาหาร) 

มีขั้นตอน การด าเนินงาน  อาทิ ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและออกแบบเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือใชใ้นการประเมินและออก

ใบ รับรองมาตรฐาน  โดยอ้างอิงมาตรฐาน สินค้าท่ี เก่ียวข้อง เช่น  อย., กรมวิทยาศาสต ร์การแพทย์   เป็นต้น 

(เวบ็ไซตT์haiPR.NET เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ 19 ต.ค.61 เวบ็ไซตนิ์วพลสั 22 ต.ค.61 สยามธุรกิจ 27 ต.ค.61) 

 (19) อย. และต ารวจ ปคบ.ตรวจคน้โรงงานท าเคร่ืองส าอางเถ่ือน พบสารอนัตรายสารตอ้งห้ามอาทิ สารปรอท 

สเตียรอยด์ สารไฮโดรควิโนน จะส่งเคร่ืองส าอางท่ียึดไดใ้ห้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ตรวจเพื่อเป็นหลกัฐานด าเนินคดี

ต่อไป (เวบ็ไซตช่์อง 7/30 ต.ค.61 

 (20) จนท.สาธารณสุขเร่งควบคุมเช้ือไขห้วดัใหญ่หลงัพบการแพร่ระบาดในเรือนจ าจงัหวดัตรังมีผูต้อ้งขงัลม้ป่วย

แลว้ 158 ราย เก็บตวัอยา่งเช้ือไขห้วดัใหญ่ส่งตรวจกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ 9 ต.ค.61 เวบ็ไซตโ์พสตทู์

เดย ์11 ต.ค.61) 

 (21) เวบ็ไซตร์าชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศส านกันายกรัฐมนตรีเร่ืองแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญั โดยมี

พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ  ให้ขา้ราชการพลเรือนสามญั 10 ราย : นพ.โอภาส การยก์วินพงศ์ ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตม์ติชน 11 พ.ย.61) 

 (22) คาวตองมีสรรพคุณดา้นยารักษาโรงอยา่งกวา้งขวางมีการข้ึนทะเบียนมาใชใ้นโครงการคาวตองทองเน้ืองาม 

น าโดย ศ.ดร.ยงยทุธ สาระสมบติั อดีตปลดัส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกบั ศ.ดร.สมศกัด์ิ วรคามิน อดีตปลดักระทรวง สธ. 

และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีสมุนไพรรวม 5 ชนิดมารวมเป็นเคร่ืองด่ืมสมุนไพรเพื่อสุขภาพคาวาริ 

(เวบ็ไซตp์huketall 2 พ.ย.61) 

 

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


