
 
 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดอืนกนัยายน 2561 

 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                6 เร่ือง 

 1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                     3 เร่ือง 

1.3 สมัภาษณ์/ขอ้มูล                                      6 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน ก.ย.61 เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 112 คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                39 คร้ัง  

                         (โทรทศัน์ 1 คร้ัง วทิย ุ3 คร้ัง ส่ิงพิมพ ์12 คร้ัง เวบ็ไซต ์23 คร้ัง) 

  1.2.2 ข่าวพาดพิง 22  เร่ือง        73  คร้ัง  

            (ส่ือส่ิงพิมพ ์48 คร้ัง เวบ็ไซต ์25 คร้ัง)              

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน                          3,182,407.00 บาท 

-  ส่ือโทรทศัน ์                            80,000.00   บาท 

-  ส่ือวทิย ุ                  45,000.00   บาท 

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                             3,057,407.00   บาท           

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ านวน 69 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)   

  - ทางอีเมล                                28   ราย 

  - ทางโทรศพัท ์                                13   ราย 

  - ทางแฟนเพช เฟชบุค๊                       26     ราย 

  - มาดว้ยตนเอง         2     ราย 

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง 

ตารางที ่1 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ตามลกัษณะของผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 39 39 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 73 12 61 0 
รวม 112 51 61 0 
 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ในเดือนกนัยายน 2561 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้งหมด 112 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการส่งเผยแพร่  และจากการสมัภาษณ์จ านวน 39 ช้ินข่าว 
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และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนใหข้่าวพาดพิงถึงกรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 73  ช้ินข่าว  โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์

ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นเชิงบวก 51ช้ินข่าว  ข่าวกลาง 61 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวลบ 

ตารางที ่ 2  จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จ าแนกตามประเภทของเนือ้หาข่าว 

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

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 39 5 34 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 73 0 44 29 
รวม 112 5 78 29 
 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าว พบวา่เป็นข่าวดา้นวิชาการ 5 ข่าว ดา้นบริการจ านวน 78  

ช้ินข่าว และดา้นบริหารจ านวน 29 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 39 39 6 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 73 73 1 0 

รวม 112 112 7 0 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบวา่ มีลกัษณะเป็นการให้ข่าวสารจ านวน 112 ช้ินข่าว ใน

จ านวนน้ีมีลกัษณะของการใหค้วามรู้ร่วมดว้ย 7 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 

39 
0 0 0 5 6 7 4 0 0 10 0 0 0 0 7 0 

ข่าว
พาดพิง 

73 
7 2 7 15 9 0 2 0 0 3 0 0 0 0 3 29 

รวม 112 7 2 7 20 15 7 6 0 0 13 0 0 0 0 10 29 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบวา่ หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้งเรียงตามล าดบั ดงัน้ี ข่าวเก่ียวกบัผูบ้ริหาร 

29 ช้ินข่าว ส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 20 ช้ินข่าว สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 15 ช้ินข่าว สถาบัน

ชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์13 ช้ินข่าว ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์10 ช้ินข่าว ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย ส านกั

ยาและวตัถุเสพติด สถาบนัวิจยัสมุนไพร 7 ช้ินข่าวเท่ากนั สถาบนัชีววตัถุ 6 ช้ินข่าว ส านกัมาตรฐานห้องปฏิบติัการ 2 ช้ิน

ข่าว (บางช้ินข่าวจ าแนกเน้ือหาข่าวไดม้ากกวา่ 1 หน่วยงาน 
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ตารางท่ี 5 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ าแนกตามจ านวนคร้ัง/ช้ินข่าวท่ีลงในส่ือส่ิงพิมพ ์

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
สยามรัฐ 5 3 8 
แนวหนา้ 1 2 3 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 4 11 15 
มติชน/มติชนบ่าย  0 8 8 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 0 1 1 
ไทยโพสต ์ 0 4 4 
ข่าวสด 0 2 2 
M2F 1 0 1 
โพสตทู์เดย ์ 0 3 3 
กรุงเทพธุรกิจ 0 6 6 
คมชดัลึก 0 1 1 
ผูจ้ดัการรายวนั 0 1 1 
สยามรัฐสุดสปัดาห์ 0 1 1 
ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 0 1 1 
สยามธุรกิจ 0 2 2 
Transport Journal 0 1 1 
ดอกเบ้ียธุรกิจ 0 1 1 
อปท.นิวส์ 1 0 1 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 23 25 48 
รวม 35 73 108 
 หนงัสือพิมพท่ี์น าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ ไทยรัฐ 15 คร้ัง รองลงมา ไดแ้ก่      

สยามรัฐ มติชน 8 คร้ังเท่ากนั กรุงเทพธุรกิจ 6 คร้ัง ไทยโพสต ์4 คร้ัง แนวหนา้ โพสตทู์เดย ์3 คร้ังเท่ากนั ข่าวสด สยามธุรกิจ 

2 คร้ังเท่ากนั เดลินิวส์ M2F คมชดัลึก ผูจ้ดัการรายวนั สยามรัฐสุดสัปดาห์ ผูจ้ดัการสุดสัปดาห์ Transport Journal ดอกเบ้ีย

ธุรกิจ อปท.นิวส์ 1 คร้ังเท่ากนั และส่ือออนไลน์ 48 คร้ัง 

 

2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดอืนสิงหาคม 2561  จ านวน 6 เร่ือง 

(1) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยแ์นะวธีิก าจดัยงุพาหะโรคติดต่อดว้ยวสัดุหาง่ายในครัวเรือน (สวส) (M2F 4 ก.ย.61 

สยามรัฐ สยามรัฐออนไลน์ 5 ก.ย.61 เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ ผูจ้ดัการออนไลน์ 3 ก.ย.6 
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 (2) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ฒันาเทคนิคถอดรหัสพนัธุกรรมเช้ือวณัโรค ดว้ยเทคนิคใหม่แห่งแรกของไทย 

แกปั้ญหาวณัโรคด้ือยา (สชพ) (เวบ็ไซต์ผูจ้ดัการ เวบ็ไซต์chiangmainews เวบ็ไซต์เดอะเนชัน่ เวบ็ไซตo์nbnews  5 ก.ย.61 

สยามรัฐ เวบ็ไซตm์edhubnews 6 ก.ย.61 แนวหนา้ เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 12 ก.ย.61) 

 (3) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์พฒันาอาหารเสริมจากสารสกดัใบหม่อน มีสรรพคุณช่วยเพ่ิมความจ า กลา้มเน้ือ

แข็งแรง ข้ึนมาสู่เชิงพาณิชย ์(สวพ) (MOU กบับริษทัด๊อกเตอร์ เฮลท์ จ ากดั) (ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตข์่าวสด 7 ก.ย.61 

สยามรัฐ 10 ก.ย.61) 

 (4) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์รวจพลาสติกใส่อาหารสีด าทุกตวัอยา่งไดม้าตรฐาน (สคอ) (สยามรัฐ 10 ก.ย.61) 

 (5) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ฒันา และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตสารสกดัมะหาดธรรมชาติมาตรฐาน มีฤทธ์ิ

ลดร้ิวรอย ผิวกระชบั ถ่ายทอดผูป้ระกอบการผลิต (สวพ) (MOU กบับริษทัดอ๊กเตอร์ เฮลท ์จ ากดั) (สยามรัฐ เวบ็ไซต์

สยามรัฐ 17 ก.ย.61) 

  (6) สธ.เปิดให้บริการคดักรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภก์ลุ่มเส่ียงครอบคลุมทัว่ประเทศ (แถลงข่าว) (ศวก.

ท่ี 3) (เวบ็ไซตม์ติชน เวบ็ไซตv์oice เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์21 ก.ย.61 ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 22 ก.ย.61) 

2.2 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
   (1) นพ.สมชาย แสงกิจพร ผอ.สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุขใหส้มัภาษณ์เร่ืองชุดตรวจวณัโรค (รามา

แชนแนล 4 ก.ย.61) 

 (2) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์เร่ืองวคัซีน cell base vaccine (วทิยเุอฟ

เอม็ 92.5 / 6 ก.ย.61) 

 (3) นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผอ.ศูนยพ์นัธุศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองเทคนิคการถอดรหสัพนัธุกรรม

เช้ือวณัโรค (วทิยเุอฟเอม็ 92.5 / 14 ก.ย.61) 

 (4) นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีกรมวทิยาศาตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองการตรวจคดักรองกลุ่มอาการ

ดาวน์ในหญิงตั้งครรภก์ลุ่มเส่ียง (วทิยเุอฟเอม็ 92.5 / 26 ก.ย.61) 

 (5) น.ส.จารุวรรณ ล้ิมสจัจะสกลุ รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กล่าวแถลงข่าวความร่วมมือคุมเขม้สารพิษ

ตกคา้งในผกัและผลไมส้ด วา่ จากการสุ่มตรวจตลาด 128 แห่งใน 26 จงัหวดั รวม 481 ตวัอยา่ง พบวา่ ผา่นมาตรฐาน 64.9% 

ไม่ผา่นมาตรฐาน 35.1% จากน้ีกรมวทิยฯ์ จะเขา้ไปสนบัสนุนการตั้งจุดตรวจสอบในพ้ืนท่ีมากข้ึน (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 28 ก.ย.

61 ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 29 ก.ย.61 เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์28 ก.ย.61) 

  (6) นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีกรมวทิยาศาตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์เร่ืองอนัตรายของมดตะนอย (เวบ็ไซต์

ไทยรัฐ 29 ก.ย.61) 

2.3 ข่าวเผยแพร่อืน่ๆ 

   (1) FACT SHEET พิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (สชว.) (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 8 ก.ย. 



 
 

-5- 

 (2) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ฒันาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทยชุ์มชนเฝ้าระวงัอาหาร ยา เคร่ืองส าอาง

อนัตราย (อปท.นิวส์ 16 ก.ย.61) 

2.4 ภาพข่าว   - 
2.5 ข่าวพาดพงิ 

  (1) ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่นจดังานรณรงคก์ารก าจดัโรคพยาธิใบไมต้บั ลดมะเร็งท่อน ้ าดี ปี 2561 จ.

ขอนแก่นโดยมีผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ และศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 7 เขา้ร่วมงาน (เดลินิวส์บ่าย 4 ก.ย.61) 

 (2) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าววา่ ไดม้อบหมายให้ นพ.เจษฎา 

โชคด ารงสุข ปลดั สธ.และ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยใ์นฐานะว่าท่ีปลดั สธ.คนใหม่ เชิญ

นายกสภาเภสชักรรม พร้อมผูเ้ก่ียวขอ้ง มาหารือเพ่ือหาทางออกร่วมกนั เก่ียวกบัร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ.... (มติชน กรุงเทพธุรกิจ 

ไทยรัฐ เวบ็ไซต์ไทยโพสต์ เวบ็ไซต์ไทยรัฐ ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซต์เดลินิวส์ 4 ก.ย.61 มติชนบ่าย ไทยรัฐบ่าย มติชน 

ผูจ้ดัการ ไทยโพสต ์5 ก.ย.61 มติชนบ่าย 6 ก.ย.61 ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 8 ก.ย.61) 

   (3) นพ.สุรโชค ต่างวิวฒัน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวถึงกรณีพบผูป่้วยสูญเสียดวงตาขา้ง

ขวา จากการติดเช้ือรุนแรง หลงัใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมอาหารพลูคาวหยอดตาเพื่อรักษาตอ้กระจก อย. ไดต้รวจสอบพบวา่ เป็น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมาขออนุญาต อย. ใช้ช่ือ คอลดาต้า หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน ้ าพลูคาว สถานท่ีผลิตใน จ.

ขอนแก่น ซ่ึงไดเ้ก็บตวัอยา่งส่งตรวจวิเคราะห์หาตวัยาและสเตียรอยด์ ท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 6 

ก.ย.61 กรุงเทพธุรกิจ คมชดัลึก แนวหนา้ 7 ก.ย.61 ข่าวสดบ่าย ไทยโพสต ์8 ก.ย.61สยามธุรกิจ 15 ก.ย.61) 

 (4) จากกรณีมีผูซ้ื้อยากนัยงุไปจุดไล่ให้ลูกสุนัขสามตวัเพียงแค่สองชัว่โมงลูกสุนขัตาย ส านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยาไดเ้ก็บตวัอยา่งยาจุดกนัยงุเถ่ือนยีห่้อดงักล่าวมาส่งให้กรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์รวจสอบ พบวา่มีสารเคมีท่ี

เป็นพิษอยูส่องชนิด คือ มีสารแอลเลทริน ไอโซเมอร์ และสารเฮปตา้ฟลูทริน ซ่ึงหากสูดดมไปมากๆ หรือต่อเน่ืองก็จะเป็น

อนัตรายถึงชีวติ (สยามรัฐสปัดาห์วจิารณ์ 7 ก.ย.61) 

  (5) น.ท.นพ.จกัรพงศ์ ไพบูลย ์รองประธานกรรมการ บริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิต้ี จ ากดั เขา้รับโล่รางวลั 

"คุณภาพความเป็นเลิศการทดสอบความช านาญห้องปฏิบติัการ หรือ DMSc PT Award ดา้นเคร่ืองส าอาง ในงานมหกรรม

คุณภาพ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ในแนวคิด Smart Quality 4.0 (สยามธุรกิจ 8 ก.ย.61) 

  (6) นพ.สุวรรณชยั วฒันายิง่เจริญชยั อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยผลการเฝ้าระวงัของกรมควบคุมโรค ขอ้มูลเช้ือ

ก่อโรคปอดอกัเสบรุนแรงในโรงพยาบาล 30 แห่ง โดยกรมควบคุมโรค และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ระหวา่งปี 2555-

2559 พบวา่ในกลุ่มเด็กอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี ท่ีมาดว้ยอาการปอดอกัเสบรุนแรง 425 ราย มีการป่วยดว้ยโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ

จาก เช้ือไวรัส  อาร์ เอสวี  (RSV) ร้อยละ 44 ห รือจ านวน  187 ราย ส าห รับใน ปี  2561 ข้อมูลการ เฝ้ าระวัง  โดย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ณ 20 ส.ค.61 พบวา่ ผูป่้วยท่ีมาดว้ยอาการระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล 9 แห่ง พบใน

กลุ่มผูป่้วยทางเดินหายใจ 620 ราย ผลต่อเช้ือ RSV 65 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 10 (มติชน 9 ก.ย.61) 

      (7) เสนอประวติันายแพทยโ์อภาส การยก์วนิพงศ ์อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(มติชนบ่าย มติชน 10 ก.ย.61) 
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  (8) ผลการพิจารณาของคณะกรรมการวตัถุอนัตรายท่ีตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 มีมติไม่

หา้มการน าเขา้สารพิษวตัถุอนัตราย 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส แต่หลบเล่ียงใหดู้ดีวา่ใหอ้ยูใ่น

ความควบคุมซ่ึงไม่มีผลในทางปฏิบติั ไม่น่าแปลกใจกบัมติท่ีออกมา เพราะไม่มีเกษตรกรหรือผูบ้ริโภคเลย คือ 

ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม เป็นประธาน  ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมต่างๆ เช่น กรมวทิยาศาสตร์ 

การแพทย ์เป็นกรรมการ ลว้นมาจากขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ท่ีน่าจะไม่เคยฉีดยาฆ่าหญา้ ยาฆ่าแมลง  

 เครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง และกลุ่มเกษตรปลูกผกัไดป้ระสานความร่วมมือกบักรมวชิาการเกษตร กรมวทิยา 

ศาสตร์การแพทย ์ศูนยพิ์ษวทิยา สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ จดัตั้งราชบุรีโมเดล เพ่ือท าการศึกษา

ผลกระทบจากการปฏิบติัจริง หลงัจากเกษตรกรไดรั้บค าแนะน าใหป้ฏิบติัอยา่งถูกตอ้งตามมาตรการจ ากดัการใช ้ดว้ยการ

ตรวจสุขภาพและเลือดของเกษตรกรในเขต จ.ราชบุรี ควบคู่ไปกบัการตรวจสอบสภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นประจ าทุกเดือน แลว้

น าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ เปรียบเทียบดูความแตกต่าง แลว้สรุปผล เพ่ือพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงเร่ืองสารเคมีทั้ง 3 ชนิดส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ (สยามรัฐ 12 ก.ย.61 TRANSPORT JOURNAL 16 ก.ย.61 ดอกเบ้ียธุรกิจ 24 ก.ย.61) 

 (9) โรงคดับรรจุผกัและ ผลไมส้ด ท่ีผา่นการรับรองจากส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

ล่าสุด คือท่ีบา้นโนนเขวา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยร่วมกบัหน่วยงานภายในจงัหวดั และ บริษทั เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

จ ากดั ก าหนดแผนพฒันาโรงคดับรรจุพืชผกัผลไมส้ดบา้นโนนเขวาเขา้สู่มาตรฐาน มีการทวนสอบการควบคุมกระบวนการ

ผลิตโดยการเก็บตวัอยา่งผกั และผลไมส้ดเพ่ือตรวจสอบสารเคมีตกคา้ง และ จุลชีววทิยาตามประกาศกรมวทิยาศาสตร์ 

การแพทย ์(เวบ็ไซตแ์นวหนา้ เวบ็ไซตt์haipr.net 7 ก.ย.61 กรุงเทพธุรกิจ 10 ก.ย.61) 

  (10) นางโศรดา วลัภา นกัวจิยัอาวโุส วว. ผูดู้แลโครงการสร้างภาคีบณัฑิต กล่าววา่ มีค าแนะน าจากนกัการศึกษา 

ระบุวา่ ในประเทศไทยอตัราส่วนบุคลากรท่ีจบสายวทิยาศาสตร์ทั้งหมดยงันอ้ยอยู ่ซ่ึงก็ถือไดว้า่เป็นสาขาขาดแคลน ถา้เทียบ

กบัสาขาทางสายศิลป์ ดงันั้น เช่ือวา่ตลาดยงัตอ้งการอยูม่ากโดยสามารถท างานได ้หลากหลายมาก เคมี : หน่วยงานราชการท่ี

เปิดรับ เช่น กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ชีววทิยา : สามารถท างานเป็นครูอาจารย ์และนกัวจิยัในสถาบนัภาครัฐ เช่น สวน

พฤกษศาสตร์ กรมประมง กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(กรุงเทพธุรกิจ 12 ก.ย.61) 

  (11) อย.ไดเ้ก็บตวัอยา่งผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมรังนกบรรจุขวดพลาสติกสีแดง ฉลากระบุเคร่ืองด่ืมรังนก ผลิตโดยร้าน

มาลีวรรณ์ ฟรุ๊ต ม.วงศกร 5 แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กทม. ส่งตรวจวเิคราะห์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์พบ 

Infrared Spectrum (ซ่ึงจะมีเฉพาะในรังนกแท)้ ของตวัอยา่งไม่ใกลเ้คียงกบั Infrared Spectrum ของรังนกนางแอ่น เขา้ข่าย

เป็นอาหารปลอม (เวบ็ไซตส์นุก สยามรัฐ 12 ก.ย.61) 

  (12) การติดตามไวรัสจากสัตว์ป่ า  มีการประสานงานกันมาอย่างยาวนานระหว่างกรมควบคุมโรค 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ศูนยว์ทิยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบติัใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (TRC -EID)  

โดยประสานกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ทางดา้นสัตวป่์า สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทยท์หาร (AFRIMS) ฝ่ายไทย 

ฝ่ายอเมริกา กระทรวงกลาโหม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ดงัท่ีประสบความส าเร็จในการวินิจฉัยผูป่้วย

เมอร์ส รายแรก การตรวจคดักรองโรคอีโบลา จึงสามารถวางแผนปฏิบติัส าหรับ ผูท่ี้ติดอยูใ่นถ ้าหลวงอ าเภอแม่สาย จงัหวดั 
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เชียงราย ผูท่ี้ท างานกูชี้พ ซ่ึงกรมควบคุมโรค ร่วมกบัโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จดัท าแนวทางการเฝ้าระวงัเจา้หนา้ท่ีกูภ้ยัและ

เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจช่วยเหลือผูป้ระสบภยัท่ีติดภายในถ ้าหลวง และเก็บตวัอยา่งของผูท่ี้มีความเส่ียงติดเช้ือจากการ

อาศยัหรือปฏิบติังานอยูใ่นถ ้าเป็นเวลานาน เพ่ือตรวจหาเช้ือโรคท่ีมีโอกาสติดจากถ ้าท่ีครอบคลุมทุกระบบของร่างกายและ

ครอบคลุมกลุ่มโรคทุกชนิด (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 16 ก.ย.61) 

  (13) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์โดยสถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์ไดรั้บการมอบรางวลัเลิศรัฐ สาขา

บริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ.2561 ในงานสมัมนาวชิาการของส านกังาน ก.พ.ร. จากผลงานการป้องกนัผื่นแพย้ารุนแรงชนิด 

Steven-Johnson Syndrome (SJS) และ Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) จากยา Carbamazepine/ Oxcarbazepine ดว้ยการ

ประเมินความเส่ียงทางพนัธุกรรมชนิด HLA-B*15:02 (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 17 ก.ย.61) 

  (14) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา แจง้วา่ ไดเ้ก็บตวัอยา่งอาหารจากสถานท่ีผลิตเพ่ือจ าหน่าย ช่ือ บ.วชิ 

แอนด ์ววั จก. เลขท่ี 9/236 ถนนพหลโยธิน 54/1 เขตสายไหม ส่งตรวจวเิคราะห์กรมวทิยาศาสตร์การแพทยพ์บผลิตภณัฑน์ม

พาสเจอไรซ์บรรจุถุงพลาสติกใส ไม่มีฉลากระบุ ซ่ึงผลิตเพ่ือจ าหน่ายใหร้้านนมป่ัน ช่ือ ววัลว้นๆ พบColiforms 260 CFU/

มิลลิลิตร และพบE.coli ใน 0.1 มิลลิลิตร (สยามรัฐ 17 ก.ย.61 เวบ็ไซตนิ์วทีว ี19 ก.ย.61) 

        นายสุวทิย ์โรจนศกัด์ิโสธร นพ.สสจ.อุบลราชธานีกล่าวถึงผลการส่งแซนวชิตรวจวเิคราะห์ท่ี

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์2 คร้ังไม่พบเสน้ใยส าลี ไม่พบDNA จ าเพาะของหมู แต่พบDNAจ าเพาะของไก่ แสดงวา่เป็น

แซนวชิไสไ้ก่หยอง และขอบคุณ นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ท่ีช่วยใหท้ าการออกผล

เร่งด่วน ทั้งน้ี สสจ. กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และ อย.ไดท้ างานร่วมกนัเพ่ือความปลอดภยัของผูบ้ริโภค (เวบ็ไซตแ์นว

หนา้ 12 ก.ย.61 ผูจ้ดัการออนไลน ์เวบ็ไซตพ์ีพีทีว ีเวบ็ไซตส์ยามรัฐ13 ก.ย.61) 

  (15) มีเร่ืองร้องเรียนต ารวจท่ี จ.สงขลา ตั้งด่านตรวจปัสสาวะ โดยผูน้ าศาสนา ถูกกล่าวหาวา่เสพยาเสพติด และ

เรียกเงิน 5,000 บาท เม่ือไม่มีเงินจ่ายก็โดนจองจ า 5 วนั จนผลตรวจปัสสาวะ ของศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์12 สงขลา วา่

ไม่มีสารเสพติด จึงไดรั้บการปล่อยตวัออกมา (กรุงเทพธุรกิจ 20 ก.ย.61) 

  (16) นายเกษมสันต ์วีระกุล ฝากเตือนคนไทยให้ระวงัยาจุดกนัยงุท่ีผสมสารพิษช่ือเฮปตาฟลูทริน (heptafluthrin) 

ท าให้สุนขัตายไปแลว้ 3 ตวั อยูใ่นยาจุดกนัยงุยีห่อ้ก็อตซิลา (มีการลกัลอบขายในไทย) และเรนเจอร์ สเกาท ์(อนุญาตให้ขาย

ไดใ้นไทย) ทั้งน้ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยร์ะบุดว้ยวา่ยาจุดกนัยงุยีห่้อน้ียงัมีสารเมเพอฟลูทริน (meperfluthrin) ซ่ึงเป็นสาร

ท่ี อย.ยงัไม่เคยประเมินความปลอดภยัและอนัตรายของการใชส้ารน้ี (แนวหนา้ 20 ก.ย.61) 

 (17) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เปิดเผยวา่ เม่ือเขา้รับต าแหน่งปลดักระทรวง ส่ิงท่ี

จะเร่งขบัเคล่ือน 5 ประเดน็ คือ 1.พฒันาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2.ใชย้าสมเหตุผล 3.คุมวณัโรค 4.ปฏิรูปก าลงัคน 5.ปฏิรูป

ระบบสารสนเทศสุขภาพ บูรณาการขอ้มูลกระทรวงสาธารณสุขใหเ้ป็นหน่ึงเดียว เร่งสร้างบ๊ิกดาตา้ใหเ้กิดเป็นรูปธรรม 

ขอใหทุ้กคนไม่ตอ้งมาร่วมแสดงความยนิดี ใหอ้ยูใ่นพ้ืนท่ี ท าโครงการจิตอาสา เราท าความดีดว้ยหวัใจ เพ่ือประโยชน์ดา้น

สาธารณสุขและประชาชน แลว้ถ่ายรูปส่งมาในเฟซบุ๊ก we are moph (ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตป์ระชาชาติ 21 ก.ย.61 ข่าว

สด มติชน โพสตทู์เดย ์22 ก.ย.61 ไทยรัฐบ่าย 27 ก.ย.61) 
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 ในวาระครบรอบ 80 ปี ศิษยเ์ก่าเตรียมฯ ขยบัต าแหน่งยกแผง อาทิ น.พ.สุขมุ กาญจนพิมาย (ไทยรัฐ ไทยรัฐบ่าย 18 

ก.ย.61) 

 (18) รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ม.วลยัลกัษณ์ ใหก้ารตอ้นรับ นพ.พิเชฐ บญัญติั รองอธิบดี

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์บรรยายพิเศษเร่ือง การแพทยไ์ทยในทิศทางของไทยแลนด ์4.0 (ไทยรัฐบ่าย 27 ก.ย.61) 

 (19) ภาพข่าว น.ส.ภทัรวร์ี สร้อยสงัวาลย ์ผอ.ส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ เขา้ร่วมพิธีเปิดงานไทยแลน์แลบ็อิน

เตอร์เนชัน่แนล 2018 “Life Sciences & Bio Investment Asia”  (เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ 13 ก.ย.61) 

  (20) นายอารีด หมดัอาดั้ม ผูเ้ผยแผศ่าสนา (อาหมีด) ถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจส่งด าเนินคดีโดยใชห้ลกัฐานการตรวจ

ปัสสาวะของรพ.หาดใหญ่ ท่ี ถูกกกัขงั 5 วนั ก่อนจะไดป้ระกนัตวัและผลตรวจปัสสาวะจากศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย1์2 

สงขลาไม่มีสารเสพติด แหล่งข่าวระดบันายแพทยป์ระจ าโรงพยาบาลหาดใหญ่ ช้ีแจงวา่ ท่ีโรงพยาบาลแจง้ไปนั้นคือผลค่า

ความคลาดเคล่ือน หรือผลลวง ท่ีบ่งช้ีวา่ ไม่มีสารเสพติด"เมทแอมเฟตามีน" แต่เป็นผลของยาชนิดอ่ืนท่ีรับประทานเขา้ไป 

จึงตอ้งไปดูในผลการตรวจของสายตรวจท่ีท าการจบักมุวา่ มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงเอกสารอยา่งใดหรือไม่ เพราะผลตรวจ

พิสูจน์ของโรงพยาบาล ตอ้งใชป้ระกอบร่วมกบัศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12 สงขลา เท่านั้น และตอ้งไปในแนวทาง

เดียวกนั จากน้ีไป ร.พ. ก าหนดใหต้ ารวจ ตอ้งจดัใหผู้ต้อ้งหา มีทนายหรือญาติเพ่ือตรวจสอบปัสสาวะ ต่อหนา้เจา้หนา้ท่ี 

ศูนยต์รวจท่ีโรงพยาบาล เท่านั้น และถา้เป็นเวลานอกราชการ ใหไ้ปตรวจท่ีศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์ท่ี 12 สงขลา 

(กรุงเทพธุรกิจ 27 ก.ย.61) 

  (21) กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวชิาการเกษตร และส านกัมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกบั 

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกนัด าเนินโครงการ

เฝ้าระวงัสารพิษตกคา้งในผกัและผลไมส้ด (เวบ็ไซตt์haipr.net  29 ก.ย.61 เวบ็ไซตแ์นวหนา้ เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์30 ก.ย.61) 

        ศ.นพ.ธีระวฒัน์ เหมะจุฑา หวัหนา้ศูนยว์ทิยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบติัใหม่ คณะ แพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ ไดโ้พสตผ์า่นเพจ ธีระวฒัน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ระบุวา่ เม่ือ 27 ก.ย. 61 กระทรวงสาธารณสุข โดย

รองปลดั เจา้หนา้ท่ีจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และกรมวชิาการเกษตร ไดอ้อกมาใหข้อ้มูลวา่ จากการสุ่มตรวจพืชผกั

ผลไมถึ้งการตกคา้งของยาฆ่าแมลงไม่พบวา่อยูใ่นเกณฑผ์ิดปรกติมาก และนอกจากนั้นการลา้งก็จะท าใหเ้กิดความปลอดภยั

อยา่มัน่ใจในพืชผกัผลไมท่ี้มีการประกาศวา่ปลอดภยั โดยบอกวา่สารเคมีพิษท่ีติดอยูอ่นัตราย แต่ไม่อนัตราย เพราะสามารถ 

ลา้งออกได ้ตอ้งเขา้ใจว่า ตราบใดท่ียงัมีสารพิษติดคา้ง การเกิดโรคเร้ือรังจะเกิดข้ึน (เวบ็ไซต์ไทยโพสต์ 29 ก.ย.61 ไทย

โพสต ์เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์30 ก.ย.61) 

 (22) นายสตัวแพทยส์รวศิ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสตัว ์กล่าววา่ ปีงบประมาณ 2562 ไดข้อความร่วมมือจากบริษทัท่ี

น าเข้าวคัซีนให้น าเข้าตั้ งแต่ ต.ค.61-ก.พ.62 และขอความร่วมมือจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึง

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และสถาบนัวคัซีนแห่งชาติตรวจสอบคุณภาพวคัซีนท่ีน าเขา้ (เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 28 ก.ย.61) 

 

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


