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

6

เรื่ อง

1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ สื่อมวลชน

3

เรื่ อง

1.3 สัมภาษณ์/ข้อมูล

6

เรื่ อง

1.2 ผลการติดตามข่ าวทีเ่ ผยแพร่ ทางสื่อมวลชน (รวมข่าวที่ส่งเผยแพร่ ก่อน ก.ย.61 เท่าที่ติดตามได้)
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ติดตามได้มีจานวน 112 ครั้ง/ชิ้นข่าว แบ่งเป็ น
1.2.1 ข่าวเผยแพร่ /สัมภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่

39

ครั้ง

(โทรทัศน์ 1 ครั้ง วิทยุ 3 ครั้ง สิ่ งพิมพ์ 12 ครั้ง เว็บไซต์ 23 ครั้ง)
1.2.2 ข่าวพาดพิง 22 เรื่ อง

73

ครั้ง

(สื่ อสิ่ งพิมพ์ 48 ครั้ง เว็บไซต์ 25 ครั้ง)
1.3 สรุปมูลค่ าทีต่ ดิ ตามได้ ท้งั สิ้น

3,182,407.00

- สื่ อโทรทัศน์

80,000.00 บาท

- สื่ อวิทยุ
- สื่ อสิ่ งพิมพ์

บาท

45,000.00
3,057,407.00

บาท
บาท

1.4 การให้ บริการข้ อมูลข่ าวสาร จานวน 69 ราย (ตาม พรบ.ข้ อมูลข่ าวสาร)
- ทางอีเมล

28

ราย

- ทางโทรศัพท์

13

ราย

- ทางแฟนเพช เฟชบุค๊

26

ราย

- มาด้วยตนเอง

2 ราย

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
39
39
0
0
ข่าวพาดพิงที่เกี่ยวข้อง
73
12
61
0
รวม
112
51
61
0
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าในเดือนกันยายน 2561 มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการ
เผยแพร่ สื่อมวลชนทั้งหมด 112 ชิ้นข่าว แบ่งเป็ นข่าวที่เกิดจากการส่งเผยแพร่ และจากการสัมภาษณ์จานวน 39 ชิ้นข่าว

-2และข่าวที่หน่วยงานอื่นให้ข่าวพาดพิงถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จานวน 73 ชิ้นข่าว โดยเป็ นข่าวที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเชิงบวก 51ชิ้นข่าว ข่าวกลาง 61 ชิ้นข่าว และไม่มีข่าวลบ
ตารางที่ 2 จานวนข่ าวทีเ่ กีย่ วข้ องกับกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จาแนกตามประเภทของเนือ้ หาข่ าว
ด้านวิชาการ ด้านบริ การ
ด้านบริ หาร
จานวน
จานวน
จานวน
ข่าวส่งเผยแพร่ /ข่าวที่เกิดจากการสัมภาษณ์
39
5
34
0
ข่าวพาดพิงที่เกี่ยวข้อง
73
0
44
29
รวม
112
5
78
29
จากตารางที่ 2 เมื่อจาแนกตามประเภทเนื้ อหาของข่าว พบว่าเป็ นข่าวด้านวิชาการ 5 ข่าว ด้านบริ การจานวน 78
เนื้อหา

จานวนข่าว

ชิ้นข่าว และด้านบริ หารจานวน 29 ชิ้นข่าว (บางชิ้นข่าวจาแนกเนื้อหาข่าวได้มากกว่า 1 ประเภท)
ตารางที่ 3 จานวนข่ าวทีเ่ กีย่ วข้ องกับกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จาแนกตามบทบาทข่ าวทีส่ ื่อนาเสนอ
เนื้อหา
ข่าวส่งเผยแพร่ /ข่าวที่เกิดจากการสัมภาษณ์
ข่าวพาดพิงที่เกี่ยวข้อง
รวม

ให้ข่าวสาร
จานวน
39
73

จานวนข่าว
39
73

ให้ความรู ้
จานวน
6
1

ชักจูงใจ
จานวน
0
0

112
112
7
0
จากตารางที่ 3 เมื่อจาแนกตามบทบาทที่สื่อนาเสนอ พบว่า มีลกั ษณะเป็ นการให้ข่าวสารจานวน 112 ชิ้นข่าว ใน

จานวนนี้มีลกั ษณะของการให้ความรู ้ร่วมด้วย 7 ชิ้นข่าว (บางชิ้นข่าวจาแนกเนื้อหาข่าวได้มากกว่า 1 ประเภท)
ตารางที่ 4 จานวนข่ าวทีเ่ กีย่ วข้ องกับกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จาแนกตามหน่ วยงานในกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
เนื้อหา

ข่าว
เผยแพร่
ข่าว
พาดพิง
รวม

จานวน
ข่าว

39
73
112

สสว

สมป

สยวส

สคอ

สวส

สวพ

สชว

สรส

0

0

0

5

6

7

4

0

0

10

0

7

2

7

15

9

0

2

0

0

3

0

กพร

ชุดทด
สอบ

ศวก

ผบ

0

0

0

7

0

0

0

0

3

29

สววพ สชพ ผน สล

7
2
7
20 15
7
6
0
0
13 0 0 0
0
10 29
จากตาราง 4 เมื่อจาแนกตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มีข่าวเกี่ยวข้องเรี ยงตามลาดับ ดังนี้ ข่าวเกี่ยวกับผูบ้ ริ หาร

29 ชิ้นข่าว สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 20 ชิ้นข่าว สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข 15 ชิ้นข่าว สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 13 ชิ้นข่าว ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ 10 ชิ้นข่าว สานักเครื่ องสาอางและวัตถุอนั ตราย สานัก
ยาและวัตถุเสพติด สถาบันวิจยั สมุนไพร 7 ชิ้นข่าวเท่ากัน สถาบันชีววัตถุ 6 ชิ้นข่าว สานักมาตรฐานห้องปฏิ บตั ิการ 2 ชิ้น
ข่าว (บางชิ้นข่าวจาแนกเนื้อหาข่าวได้มากกว่า 1 หน่วยงาน

-3ตารางที่ 5 จานวนข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาแนกตามจานวนครั้ง/ชิ้นข่าวที่ลงในสื่ อสิ่ งพิมพ์
หนังสือพิมพ์ /สื่อออนไลน์ ข่ าวเผยแพร่ /สัมภาษณ์
ข่ าวพาดพิง
รวม
สยามรัฐ
5
3
8
แนวหน้า
1
2
3
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย
4
11
15
มติชน/มติชนบ่าย
0
8
8
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย
0
1
1
ไทยโพสต์
0
4
4
ข่าวสด
0
2
2
M2F
1
0
1
โพสต์ทูเดย์
0
3
3
กรุ งเทพธุรกิจ
0
6
6
คมชัดลึก
0
1
1
ผูจ้ ดั การรายวัน
0
1
1
สยามรัฐสุดสัปดาห์
0
1
1
ผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์
0
1
1
สยามธุรกิจ
0
2
2
Transport Journal
0
1
1
ดอกเบี้ยธุรกิจ
0
1
1
อปท.นิวส์
1
0
1
สื่ อออนไลน์ต่างๆ
23
25
48
รวม
35
73
108
หนังสื อพิมพ์ที่นาเสนอข่าวเกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มากที่สุด คือ ไทยรัฐ 15 ครั้ง รองลงมา ได้แก่
สยามรัฐ มติชน 8 ครั้งเท่ากัน กรุ งเทพธุรกิจ 6 ครั้ง ไทยโพสต์ 4 ครั้ง แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ 3 ครั้งเท่ากัน ข่าวสด สยามธุรกิจ
2 ครั้งเท่ากัน เดลินิวส์ M2F คมชัดลึก ผูจ้ ดั การรายวัน สยามรัฐสุ ดสัปดาห์ ผูจ้ ดั การสุ ดสัปดาห์ Transport Journal ดอกเบี้ ย
ธุรกิจ อปท.นิวส์ 1 ครั้งเท่ากัน และสื่ อออนไลน์ 48 ครั้ง
2. ผลการประมวลข่ าวทีเ่ กีย่ วข้ องกับกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
2.1 การเผยแพร่ ข่าวในเดือนสิงหาคม 2561 จานวน 6 เรื่อง
(1) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะวิธีกาจัดยุงพาหะโรคติดต่อด้วยวัสดุหาง่ายในครัวเรื อน (สวส) (M2F 4 ก.ย.61
สยามรัฐ สยามรัฐออนไลน์ 5 ก.ย.61 เว็บไซต์เดลินิวส์ ผูจ้ ดั การออนไลน์ 3 ก.ย.6

-4(2) กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์พฒั นาเทคนิ คถอดรหัสพันธุ กรรมเชื้อวัณโรค ด้วยเทคนิ คใหม่แห่ งแรกของไทย
แก้ปัญหาวัณโรคดื้ อยา (สชพ) (เว็บไซต์ผจู ้ ดั การ เว็บไซต์chiangmainews เว็บไซต์เดอะเนชัน่ เว็บไซต์onbnews 5 ก.ย.61
สยามรัฐ เว็บไซต์medhubnews 6 ก.ย.61 แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า 12 ก.ย.61)
(3) กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ พัฒนาอาหารเสริ มจากสารสกัดใบหม่อน มีสรรพคุณช่วยเพิ่มความจา กล้ามเนื้ อ
แข็งแรง ขึ้นมาสู่ เชิ งพาณิ ชย์ (สวพ) (MOU กับบริ ษทั ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จากัด) (ผูจ้ ดั การออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวสด 7 ก.ย.61
สยามรัฐ 10 ก.ย.61)
(4) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพลาสติกใส่อาหารสี ดาทุกตัวอย่างได้มาตรฐาน (สคอ) (สยามรัฐ 10 ก.ย.61)
(5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พฒั นา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดมะหาดธรรมชาติมาตรฐาน มีฤทธิ์
ลดริ้ วรอย ผิวกระชับ ถ่ายทอดผูป้ ระกอบการผลิต (สวพ) (MOU กับบริ ษทั ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จากัด) (สยามรัฐ เว็บไซต์
สยามรัฐ 17 ก.ย.61)
(6) สธ.เปิ ดให้บริ การคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ ยงครอบคลุมทัว่ ประเทศ (แถลงข่าว) (ศวก.
ที่ 3) (เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์voice เว็บไซต์ไทยโพสต์ 21 ก.ย.61 ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ 22 ก.ย.61)
2.2 ข่ าวจากการสัมภาษณ์ /การบรรยายของผู้บริหาร/นักวิชาการ
(1) นพ.สมชาย แสงกิจพร ผอ.สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุขให้สมั ภาษณ์เรื่ องชุดตรวจวัณโรค (รามา
แชนแนล 4 ก.ย.61)
(2) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้สมั ภาษณ์เรื่ องวัคซีน cell base vaccine (วิทยุเอฟ
เอ็ม 92.5 / 6 ก.ย.61)
(3) นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผอ.ศูนย์พนั ธุศาสตร์การแพทย์ ให้สมั ภาษณ์เรื่ องเทคนิคการถอดรหัสพันธุกรรม
เชื้อวัณโรค (วิทยุเอฟเอ็ม 92.5 / 14 ก.ย.61)
(4) นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาตร์การแพทย์ ให้สมั ภาษณ์เรื่ องการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการ
ดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ ยง (วิทยุเอฟเอ็ม 92.5 / 26 ก.ย.61)
(5) น.ส.จารุ วรรณ ลิม้ สัจจะสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวแถลงข่าวความร่ วมมือคุมเข้มสารพิษ
ตกค้างในผักและผลไม้สด ว่า จากการสุ่มตรวจตลาด 128 แห่งใน 26 จังหวัด รวม 481 ตัวอย่าง พบว่า ผ่านมาตรฐาน 64.9%
ไม่ผา่ นมาตรฐาน 35.1% จากนี้กรมวิทย์ฯ จะเข้าไปสนับสนุนการตั้งจุดตรวจสอบในพื้นที่มากขึ้น (เว็บไซต์เดลินิวส์ 28 ก.ย.
61 ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ 29 ก.ย.61 เว็บไซต์ไทยโพสต์ 28 ก.ย.61)
(6) นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาตร์การแพทย์ให้สมั ภาษณ์เรื่ องอันตรายของมดตะนอย (เว็บไซต์
ไทยรัฐ 29 ก.ย.61)
2.3 ข่ าวเผยแพร่ อนื่ ๆ
(1) FACT SHEET พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สชว.) (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ 8 ก.ย.

-5(2) กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์พฒ
ั นาเครื อข่ายวิทยาศาสตร์ การแพทย์ชุมชนเฝ้ าระวังอาหาร ยา เครื่ องสาอาง
อันตราย (อปท.นิวส์ 16 ก.ย.61)
2.4 ภาพข่ าว 2.5 ข่ าวพาดพิง
(1) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจัดงานรณรงค์การกาจัดโรคพยาธิใบไม้ตบั ลดมะเร็ งท่อน้ าดี ปี 2561 จ.
ขอนแก่นโดยมีผแู ้ ทนจากหน่วยงานต่างๆ และศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 เข้าร่ วมงาน (เดลินิวส์บ่าย 4 ก.ย.61)
(2) นพ.ปิ ยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ นพ.เจษฎา
โชคดารงสุ ข ปลัด สธ.และ นพ.สุ ขุม กาญจนพิมาย อธิ บดี กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ในฐานะว่าที่ ปลัด สธ.คนใหม่ เชิ ญ
นายกสภาเภสัชกรรม พร้อมผูเ้ กี่ยวข้อง มาหารื อเพื่อหาทางออกร่ วมกัน เกี่ยวกับร่ าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ.... (มติชน กรุ งเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยรัฐ ผูจ้ ดั การออนไลน์ เว็บไซต์เดลิ นิวส์ 4 ก.ย.61 มติชนบ่าย ไทยรัฐบ่ าย มติชน
ผูจ้ ดั การ ไทยโพสต์ 5 ก.ย.61 มติชนบ่าย 6 ก.ย.61 ผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์ 8 ก.ย.61)
(3) นพ.สุ รโชค ต่างวิวฒั น์ รองเลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวถึงกรณี พบผูป้ ่ วยสู ญเสี ยดวงตาข้าง
ขวา จากการติดเชื้อรุ นแรง หลังใช้ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารพลูคาวหยอดตาเพื่อรักษาต้อกระจก อย. ได้ตรวจสอบพบว่า เป็ น
ผลิ ตภัณ ฑ์เสริ ม อาหารที่ ม าขออนุ ญ าต อย. ใช้ชื่ อ คอลดาต้า หรื อผลิ ต ภัณ ฑ์เสริ ม อาหารน้ าพลู ค าว สถานที่ ผ ลิ ต ใน จ.
ขอนแก่น ซึ่ งได้เก็บตัวอย่างส่ งตรวจวิเคราะห์หาตัวยาและสเตียรอยด์ ที่ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (เว็บไซต์เดลินิวส์ 6
ก.ย.61 กรุ งเทพธุรกิจ คมชัดลึก แนวหน้า 7 ก.ย.61 ข่าวสดบ่าย ไทยโพสต์ 8 ก.ย.61สยามธุรกิจ 15 ก.ย.61)
(4) จากกรณี มีผซู ้ ้ื อยากันยุงไปจุดไล่ให้ลูกสุ นัขสามตัวเพียงแค่สองชัว่ โมงลูกสุ นขั ตาย สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาได้เก็บตัวอย่างยาจุดกันยุงเถื่อนยีห่ ้อดังกล่าวมาส่ งให้กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ตรวจสอบ พบว่ามีสารเคมีที่
เป็ นพิษอยูส่ องชนิ ด คือ มีสารแอลเลทริ น ไอโซเมอร์ และสารเฮปต้าฟลูทริ น ซึ่ งหากสู ดดมไปมากๆ หรื อต่อเนื่ องก็จะเป็ น
อันตรายถึงชีวติ (สยามรัฐสัปดาห์วจิ ารณ์ 7 ก.ย.61)
(5) น.ท.นพ.จักรพงศ์ ไพบู ลย์ รองประธานกรรมการ บริ ษทั กิ ฟฟารี น สกายไลน์ ยูนิ ต้ ี จากัด เข้ารับโล่รางวัล
"คุณภาพความเป็ นเลิศการทดสอบความชานาญห้องปฏิบตั ิการ หรื อ DMSc PT Award ด้านเครื่ องสาอาง ในงานมหกรรม
คุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในแนวคิด Smart Quality 4.0 (สยามธุรกิจ 8 ก.ย.61)
(6) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิง่ เจริ ญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิ ดเผยผลการเฝ้ าระวังของกรมควบคุมโรค ข้อมูลเชื้อ
ก่อโรคปอดอักเสบรุ นแรงในโรงพยาบาล 30 แห่ ง โดยกรมควบคุมโรค และกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ระหว่างปี 25552559 พบว่าในกลุ่มเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ที่มาด้วยอาการปอดอักเสบรุ นแรง 425 ราย มีการป่ วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
จากเชื้ อไวรั ส อาร์ เ อสวี (RSV) ร้ อ ยละ 44 หรื อจ านวน 187 ราย ส าหรั บ ในปี 2561 ข้ อ มู ล การเฝ้ าระวัง โดย
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ณ 20 ส.ค.61 พบว่า ผูป้ ่ วยที่ มาด้วยอาการระบบทางเดิ นหายใจในโรงพยาบาล 9 แห่ ง พบใน
กลุ่มผูป้ ่ วยทางเดินหายใจ 620 ราย ผลต่อเชื้อ RSV 65 ราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 10 (มติชน 9 ก.ย.61)
(7) เสนอประวัตินายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มติชนบ่าย มติชน 10 ก.ย.61)

-6(8) ผลการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายที่ต้ งั ขึ้นตามพระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 มีมติไม่
ห้ามการนาเข้าสารพิษวัตถุอนั ตราย 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริ ฟอส แต่หลบเลี่ยงให้ดูดีวา่ ให้อยูใ่ น
ความควบคุมซึ่งไม่มีผลในทางปฏิบตั ิ ไม่น่าแปลกใจกับมติที่ออกมา เพราะไม่มีเกษตรกรหรื อผูบ้ ริ โภคเลย คือ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็ นประธาน ผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมต่างๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เป็ นกรรมการ ล้วนมาจากข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ที่น่าจะไม่เคยฉี ดยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง
เครื อข่ายอาสาคนรักแม่กลอง และกลุ่มเกษตรปลูกผักได้ประสานความร่ วมมือกับกรมวิชาการเกษตร กรมวิทยา
ศาสตร์การแพทย์ ศูนย์พิษวิทยา สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ และกรมส่งเสริ มสหกรณ์ จัดตั้งราชบุรีโมเดล เพื่อทาการศึกษา
ผลกระทบจากการปฏิบตั ิจริ ง หลังจากเกษตรกรได้รับคาแนะนาให้ปฏิบตั ิอย่างถูกต้องตามมาตรการจากัดการใช้ ด้วยการ
ตรวจสุขภาพและเลือดของเกษตรกรในเขต จ.ราชบุรี ควบคู่ไปกับการตรวจสอบสภาพสิ่ งแวดล้อมเป็ นประจาทุกเดือน แล้ว
นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบดูความแตกต่าง แล้วสรุ ปผล เพือ่ พิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งเรื่ องสารเคมีท้ งั 3 ชนิดส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพและสิ่ งแวดล้อมหรื อไม่ (สยามรัฐ 12 ก.ย.61 TRANSPORT JOURNAL 16 ก.ย.61 ดอกเบี้ยธุรกิจ 24 ก.ย.61)
(9) โรงคัดบรรจุผกั และ ผลไม้สด ที่ผา่ นการรับรองจากสานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ล่าสุด คือที่บา้ นโนนเขวา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยร่ วมกับหน่วยงานภายในจังหวัด และ บริ ษทั เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน่ ซิสเทม
จากัด กาหนดแผนพัฒนาโรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้สดบ้านโนนเขวาเข้าสู่มาตรฐาน มีการทวนสอบการควบคุมกระบวนการ
ผลิตโดยการเก็บตัวอย่างผัก และผลไม้สดเพื่อตรวจสอบสารเคมีตกค้าง และ จุลชีววิทยาตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์thaipr.net 7 ก.ย.61 กรุ งเทพธุรกิจ 10 ก.ย.61)
(10) นางโศรดา วัลภา นักวิจยั อาวุโส วว. ผูด้ ูแลโครงการสร้างภาคีบณ
ั ฑิต กล่าวว่า มีคาแนะนาจากนักการศึกษา
ระบุวา่ ในประเทศไทยอัตราส่วนบุคลากรที่จบสายวิทยาศาสตร์ท้ งั หมดยังน้อยอยู่ ซึ่งก็ถือได้วา่ เป็ นสาขาขาดแคลน ถ้าเทียบ
กับสาขาทางสายศิลป์ ดังนั้น เชื่อว่าตลาดยังต้องการอยูม่ ากโดยสามารถทางานได้ หลากหลายมาก เคมี : หน่วยงานราชการที่
เปิ ดรับ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีววิทยา : สามารถทางานเป็ นครู อาจารย์ และนักวิจยั ในสถาบันภาครัฐ เช่น สวน
พฤกษศาสตร์ กรมประมง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กรุ งเทพธุรกิจ 12 ก.ย.61)
(11) อย.ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มรังนกบรรจุขวดพลาสติกสี แดง ฉลากระบุเครื่ องดื่มรังนก ผลิตโดยร้าน
มาลีวรรณ์ ฟรุ๊ ต ม.วงศกร 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. ส่งตรวจวิเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบ
Infrared Spectrum (ซึ่งจะมีเฉพาะในรังนกแท้) ของตัวอย่างไม่ใกล้เคียงกับ Infrared Spectrum ของรังนกนางแอ่น เข้าข่าย
เป็ นอาหารปลอม (เว็บไซต์สนุก สยามรัฐ 12 ก.ย.61)
(12) การติ ด ตามไวรั ส จากสั ต ว์ป่ า มี ก ารประสานงานกั น มาอย่ า งยาวนานระหว่ า งกรมควบคุ ม โรค
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบตั ิใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (TRC -EID)
โดยประสานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางด้านสัตว์ป่า สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ การแพทย์ทหาร (AFRIMS) ฝ่ ายไทย
ฝ่ ายอเมริ กา กระทรวงกลาโหม กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังที่ ประสบความสาเร็ จในการวินิจฉัยผูป้ ่ วย
เมอร์ส รายแรก การตรวจคัดกรองโรคอีโบลา จึงสามารถวางแผนปฏิบตั ิสาหรับ ผูท้ ี่ติดอยูใ่ นถ้ าหลวงอาเภอแม่สาย จังหวัด

-7เชียงราย ผูท้ ี่ทางานกูช้ ีพ ซึ่งกรมควบคุมโรค ร่ วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดทาแนวทางการเฝ้ าระวังเจ้าหน้าที่กภู้ ยั และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยที่ติดภายในถ้ าหลวง และเก็บตัวอย่างของผูท้ ี่มีความเสี่ ยงติดเชื้อจากการ
อาศัยหรื อปฏิบตั ิงานอยูใ่ นถ้ าเป็ นเวลานาน เพื่อตรวจหาเชื้อโรคที่มีโอกาสติดจากถ้ าที่ครอบคลุมทุกระบบของร่ างกายและ
ครอบคลุมกลุ่มโรคทุกชนิด (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 16 ก.ย.61)
(13) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ได้รับการมอบรางวัลเลิศรัฐ สาขา
บริ การภาครัฐ ประจาปี พ.ศ.2561 ในงานสัมมนาวิชาการของสานักงาน ก.พ.ร. จากผลงานการป้ องกันผื่นแพ้ยารุ นแรงชนิด
Steven-Johnson Syndrome (SJS) และ Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) จากยา Carbamazepine/ Oxcarbazepine ด้วยการ
ประเมินความเสี่ ยงทางพันธุกรรมชนิด HLA-B*15:02 (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ 17 ก.ย.61)
(14) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งว่า ได้เก็บตัวอย่างอาหารจากสถานที่ผลิตเพื่อจาหน่าย ชื่อ บ.วิช
แอนด์ วัว จก. เลขที่ 9/236 ถนนพหลโยธิน 54/1 เขตสายไหม ส่งตรวจวิเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบผลิตภัณฑ์นม
พาสเจอไรซ์บรรจุถุงพลาสติกใส ไม่มีฉลากระบุ ซึ่งผลิตเพื่อจาหน่ายให้ร้านนมปั่ น ชื่อ วัวล้วนๆ พบColiforms 260 CFU/
มิลลิลิตร และพบE.coli ใน 0.1 มิลลิลิตร (สยามรัฐ 17 ก.ย.61 เว็บไซต์นิวทีวี 19 ก.ย.61)
นายสุวทิ ย์ โรจนศักดิ์โสธร นพ.สสจ.อุบลราชธานีกล่าวถึงผลการส่งแซนวิชตรวจวิเคราะห์ที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 ครั้งไม่พบเส้นใยสาลี ไม่พบDNA จาเพาะของหมู แต่พบDNAจาเพาะของไก่ แสดงว่าเป็ น
แซนวิชไส้ไก่หยอง และขอบคุณ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ช่วยให้ทาการออกผล
เร่ งด่วน ทั้งนี้ สสจ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ อย.ได้ทางานร่ วมกันเพื่อความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค (เว็บไซต์แนว
หน้า 12 ก.ย.61 ผูจ้ ดั การออนไลน์ เว็บไซต์พีพีทีวี เว็บไซต์สยามรัฐ13 ก.ย.61)
(15) มีเรื่ องร้องเรี ยนตารวจที่ จ.สงขลา ตั้งด่านตรวจปั สสาวะ โดยผูน้ าศาสนา ถูกกล่าวหาว่าเสพยาเสพติด และ
เรี ยกเงิน 5,000 บาท เมื่อไม่มีเงินจ่ายก็โดนจองจา 5 วัน จนผลตรวจปั สสาวะ ของศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ 12 สงขลา ว่า
ไม่มีสารเสพติด จึงได้รับการปล่อยตัวออกมา (กรุ งเทพธุรกิจ 20 ก.ย.61)
(16) นายเกษมสันต์ วีระกุล ฝากเตือนคนไทยให้ระวังยาจุดกันยุงที่ ผสมสารพิษชื่อเฮปตาฟลูทริ น (heptafluthrin)
ทาให้สุนขั ตายไปแล้ว 3 ตัว อยูใ่ นยาจุดกันยุงยีห่ อ้ ก็อตซิลา (มีการลักลอบขายในไทย) และเรนเจอร์ สเกาท์ (อนุญาตให้ขาย
ได้ในไทย) ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุดว้ ยว่ายาจุดกันยุงยีห่ ้อนี้ยงั มีสารเมเพอฟลูทริ น (meperfluthrin) ซึ่ งเป็ นสาร
ที่ อย.ยังไม่เคยประเมินความปลอดภัยและอันตรายของการใช้สารนี้ (แนวหน้า 20 ก.ย.61)
(17) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิ ดเผยว่า เมื่อเข้ารับตาแหน่งปลัดกระทรวง สิ่ งที่
จะเร่ งขับเคลื่อน 5 ประเด็น คือ 1.พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2.ใช้ยาสมเหตุผล 3.คุมวัณโรค 4.ปฏิรูปกาลังคน 5.ปฏิรูป
ระบบสารสนเทศสุขภาพ บูรณาการข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขให้เป็ นหนึ่งเดียว เร่ งสร้างบิ๊กดาต้าให้เกิดเป็ นรู ปธรรม
ขอให้ทุกคนไม่ตอ้ งมาร่ วมแสดงความยินดี ให้อยูใ่ นพื้นที่ ทาโครงการจิตอาสา เราทาความดีดว้ ยหัวใจ เพื่อประโยชน์ดา้ น
สาธารณสุขและประชาชน แล้วถ่ายรู ปส่งมาในเฟซบุ๊ก we are moph (ผูจ้ ดั การออนไลน์ เว็บไซต์ประชาชาติ 21 ก.ย.61 ข่าว
สด มติชน โพสต์ทูเดย์ 22 ก.ย.61 ไทยรัฐบ่าย 27 ก.ย.61)

-8ในวาระครบรอบ 80 ปี ศิษย์เก่าเตรี ยมฯ ขยับตาแหน่งยกแผง อาทิ น.พ.สุขมุ กาญจนพิมาย (ไทยรัฐ ไทยรัฐบ่าย 18
ก.ย.61)
(18) รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บรรยายพิเศษเรื่ อง การแพทย์ไทยในทิศทางของไทยแลนด์ 4.0 (ไทยรัฐบ่าย 27 ก.ย.61)
(19) ภาพข่าว น.ส.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผอ.สานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ เข้าร่ วมพิธีเปิ ดงานไทยแลน์แล็บอิน
เตอร์เนชัน่ แนล 2018 “Life Sciences & Bio Investment Asia” (เว็บไซต์กรุ งเทพธุรกิจ 13 ก.ย.61)
(20) นายอารี ด หมัดอาดั้ม ผูเ้ ผยแผ่ศาสนา (อาหมีด) ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจส่งดาเนินคดีโดยใช้หลักฐานการตรวจ
ปั สสาวะของรพ.หาดใหญ่ ที่ ถูกกักขัง 5 วัน ก่อนจะได้ประกันตัวและผลตรวจปั สสาวะจากศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์12
สงขลาไม่มีสารเสพติด แหล่งข่าวระดับนายแพทย์ประจาโรงพยาบาลหาดใหญ่ ชี้แจงว่า ที่โรงพยาบาลแจ้งไปนั้นคือผลค่า
ความคลาดเคลื่อน หรื อผลลวง ที่บ่งชี้วา่ ไม่มีสารเสพติด"เมทแอมเฟตามีน" แต่เป็ นผลของยาชนิดอื่นที่รับประทานเข้าไป
จึงต้องไปดูในผลการตรวจของสายตรวจที่ทาการจับกุมว่า มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารอย่างใดหรื อไม่ เพราะผลตรวจ
พิสูจน์ของโรงพยาบาล ต้องใช้ประกอบร่ วมกับศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา เท่านั้น และต้องไปในแนวทาง
เดียวกัน จากนี้ไป ร.พ. กาหนดให้ตารวจ ต้องจัดให้ผตู ้ อ้ งหา มีทนายหรื อญาติเพื่อตรวจสอบปั สสาวะ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ศูนย์ตรวจที่โรงพยาบาล เท่านั้น และถ้าเป็ นเวลานอกราชการ ให้ไปตรวจที่ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12 สงขลา
(กรุ งเทพธุรกิจ 27 ก.ย.61)
(21) กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร และสานักมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่ วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่ วมกันดาเนินโครงการ
เฝ้ าระวังสารพิษตกค้างในผักและผลไม้สด (เว็บไซต์thaipr.net 29 ก.ย.61 เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ไทยโพสต์ 30 ก.ย.61)
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วทิ ยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบตั ิใหม่ คณะ แพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ได้โพสต์ผา่ นเพจ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ระบุวา่ เมื่อ 27 ก.ย. 61 กระทรวงสาธารณสุข โดย
รองปลัด เจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมวิชาการเกษตร ได้ออกมาให้ขอ้ มูลว่า จากการสุ่มตรวจพืชผัก
ผลไม้ถึงการตกค้างของยาฆ่าแมลงไม่พบว่าอยูใ่ นเกณฑ์ผิดปรกติมาก และนอกจากนั้นการล้างก็จะทาให้เกิดความปลอดภัย
อย่ามัน่ ใจในพืชผักผลไม้ที่มีการประกาศว่าปลอดภัย โดยบอกว่าสารเคมีพิษที่ติดอยูอ่ นั ตราย แต่ไม่อนั ตราย เพราะสามารถ
ล้างออกได้ ต้องเข้าใจว่า ตราบใดที่ ยงั มี สารพิษติดค้าง การเกิ ดโรคเรื้ อรังจะเกิ ดขึ้ น (เว็บไซต์ไทยโพสต์ 29 ก.ย.61 ไทย
โพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ 30 ก.ย.61)
(22) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดี กรมปศุสตั ว์ กล่าวว่า ปี งบประมาณ 2562 ได้ขอความร่ วมมือจากบริ ษทั ที่
น าเข้าวัค ซี น ให้ น าเข้าตั้งแต่ ต.ค.61-ก.พ.62 และขอความร่ ว มมื อ จากส านัก งานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันวัคซีนแห่งชาติตรวจสอบคุณภาพวัคซีนที่นาเข้า (เว็บไซต์แนวหน้า 28 ก.ย.61)
---------------------------

