
 
 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดอืนตุลาคม 2560 

 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                       5 เร่ือง 

 1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                      6 เร่ือง 

1.3 สมัภาษณ์/ขอ้มูล                                                 3 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน ต.ค.60 เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 78 คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                 46 คร้ัง  

                         (โทรทศัน์ 6 คร้ัง วทิย ุ1 คร้ัง ส่ิงพิมพ/์ออนไลน์ 39 คร้ัง) 

 1.2.2 ข่าวพาดพิง 16  เร่ืองเผยแพร่ในส่ือส่ิงพิมพ/์เวบ็ไซตส่ื์อออนไลน์             32  คร้ัง  

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน                       4,126,634.50     บาท 

-  ส่ือโทรทศัน ์                          1,144,000.00    บาท 

-  ส่ือวทิย ุ                                1,500.00    บาท 

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                    2,981,134.50    บาท           

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ านวน 45 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร) 

  - ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์                         9       ราย    

  - ทางโทรศพัท ์                                  7 ราย 

  - ทางแฟนเพช เฟชบุค๊                       29     ราย 

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง  

ตารางท่ี 1 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์ามลกัษณะของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 46 46 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 32 0 32 0 
รวม 78 46 32 0 
 จากตารางท่ี 1  แสดงให้เห็นวา่ในเดือนตุลาคม 2560 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้งหมด 78 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการส่งเผยแพร่  และจากการสมัภาษณ์จ านวน 46 ช้ินข่าว  และ

ข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนให้ข่าวพาดพิงถึงกรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 32  ช้ินข่าว  โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของ

กรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นเชิงบวก 46 ช้ินข่าว ข่าวกลาง 32 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวท่ีส่งผลกระทบเชิงลบเลย 
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ตารางท่ี  2  จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จ าแนกตามประเภทของเน้ือหาข่าว 

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

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 46 17 29 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 32 0 24 8 
รวม 78 17 53 8 
 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าว พบวา่เป็นข่าวดา้นวชิาการจ านวน 17 ช้ินข่าว ดา้นบริการ

จ านวน 53 ช้ินข่าว และข่าวดา้นบริหารจ านวน 8 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 46 45 1 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 32 32 0 0 

รวม 78 77 1 0 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบวา่ มีลกัษณะเป็นการใหข้่าวสารจ านวน 77 ช้ินข่าว และให้

ความรู้ 1 ช้ินข่าว (บางช้ินข่าวจ าแนกบทบาทไดม้ากกวา่ 1 ประเภท) 

 

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 

ข่าว
เผยแพร่ 

43 0 1 13 15 5 4 5 4 0 3 1 0 0 0 0 0 

ข่าว
พาดพิง 

32 3 2 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 9 2 

รวม 75 3 3 13 15 8 6 6 5 0 3 3 0 0 0 9 2 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบวา่ หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด คือ ส านักคุณภาพและความ

ปลอดภัยอาหาร 15 ช้ินข่าว ส านักยาและวตัถุเสพติด 13 ช้ินข่าว ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์9 ช้ินข่าว สถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สาธารณสุข 8 ช้ินข่าว สถาบนัวจิยัสมุนไพร สถาบนัชีววตัถุ 6 ช้ินข่าว ส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์5 ช้ินข่าว 

ส านักเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย ส านักมาตรฐานห้องปฏิบติัการ สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กองแผนงาน

และวชิาการ 3 ช้ินข่าวเท่ากนั และข่าวผูบ้ริหาร 2 ช้ินข่าว 
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ตารางท่ี 5 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ าแนกตามจ านวนคร้ัง/ช้ินข่าวท่ีลงในส่ือส่ิงพิมพ ์

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
สยามรัฐ 1 3 4 
แนวหนา้     5 1 6 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 1 4 5 
มติชน/มติชนบ่าย  3 5 8 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 5 1 6 
ไทยโพสต ์ 2 4 6 
M2F 0 1 1 
พิมพไ์ทย 2 0 2 
โพสตทู์เดย ์ 1 0 1 
กรุงเทพธุรกิจ 0 3 3 
คมชดัลึก 1 1 2 
ผูจ้ดัการ 1 0 1 
ฐานเศรษฐกิจ 0 1 1 
วารสาร อภ. 1 2 3 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 16 6 22 
รวม 39 32 71 

 หนังสือพิมพท่ี์น าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ มติชน 8 คร้ัง รองลงมา แนวหน้า 

เดลินิวส์ ไทยโพสต์ 6 คร้ังเท่ากนั ไทยรัฐ 5 คร้ัง สยามรัฐ 4 คร้ัง กรุงเทพธุรกิจ วารสารองค์การเภสัชกรรม 3 คร้ังเท่ากนั 

พิมพไ์ทย คมชดัลึก 2 คร้ังเท่ากนั M2F โพสตทู์เดย ์ผูจ้ดัการ ฐานเศรษฐกิจฉบบัละ  1 คร้ัง และส่ือออนไลน์ 22 คร้ัง 

กราฟแสดงพ้ืนท่ีท่ีมีการเสนอข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นส่ือส่ิงพิมพร์ายวนัและรายสปัดาห์   
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 หนงัสือพิมพท่ี์ใชพ้ื้นท่ีน าเสนอข่าวกรมวทิยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ ไทยโพสต ์รองลงมา ไดแ้ก่ เดลินิวส์  

มติชน คมชดัลึก กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ ไทยรัฐ แนวหนา้ สยามรัฐ    

2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดอืนตุลาคม 2560 จ านวน     เร่ือง 

  (1) ญ่ีปุ่นให้การยอมรับศกัยภาพสถาบนัชีววตัถุของไทย เดินหน้า..จบัมือกรมวิทยฯ์ พฒันาการควบคุมคุณภาพ

วคัซีนและชีววตัถุ (MOU 9  ต.ค.60) (ไทยโพสต ์18 ต.ค.60 ช่อง 5 / 28 ต.ค.60) 

 (2) กรมวิทยฯ์ รับรองคุณภาพผลิตภณัฑเ์คร่ืองมือแพทยจ์ากยางพารา (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตนิ์วส์ทีวี เวบ็ไซต์

กรุงเทพธุรกิจ 17 ต.ค.60 เวบ็ไซตt์haipr.net เดลินิวส์ 18 ต.ค.60) 

 (3) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยจ์บัมือกรมการปกครองใชข้อ้มูลทะเบียนราษฎรเช่ือมโยงการบริการตาม พรบ.เช้ือ

โรคและพิษจากสตัว ์(MOU 18 ต.ค.60) (คมชดัลึก 30 ต.ค.60) 

 (4) กรมวทิยฯ์ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้

จดัท าต ารามาตรฐานยาสมุนไพรเพ่ือส่งเสริมยาสมุนไพรไทยให้มีมาตรฐาน (รมต.แถลงข่าว 19 ต.ค.60) (ช่อง 11 เวบ็ไซต์

กรมประชาสัมพนัธ์ วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 19 ต.ค.60 ผูจ้ดัการออนไลน์  20 ต.ค.60 ไทยรัฐบ่าย 21 ต.ค.60 

เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์ 26 ต.ค.60) 

 (5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ฒันาวิธีตรวจสอบเอกลกัษณ์สารส าคญัช้ีบ่งสมุนไพรเพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑ์

สมุนไพรไทยอยา่งย ัง่ยนื (ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตป์ระชาชาติ เวบ็ไซตม์ติชน  20 ต.ค.60 มติชนบ่าย 22 ต.ค.60) 

2.2 ข่าวเผยแพร่อืน่ๆ 

 (1) Fact sheet แถลงข่าวร่วม “เกษตร-สาธารณสุขผนึกก าลงัเฝ้าระวงัสารพิษตกคา้ง”  โดย  นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน 

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  (16 ตค.60) (ช่อง 11 มติชนออนไลน์  เว็บไซต์ประชาชาติ  16 ต.ค .60 

เวบ็ไซตt์haipr.net 18 ต.ค.60 เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 19 ต.ค.60 เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 22 ต.ค.60 แนวหนา้ 25 ต.ค.60) 

 (2) กรมวทิยฯ์ ตรวจการปนเป้ือนของโลหะหนกัและเช้ือโรคในหอยสองฝา (เดลินิวส์ 3 ตค.60) 

 (3) กรมวทิยฯ์ ร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัโตเกียววิจยัการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือวณัโคสองสายพนัธ์ุกบัการป่วยเป็น

วณัโรคในคนไทย ช้ีวณัโรคควบคุมยากกวา่ประเทศอ่ืน (มติชนบ่าย มติชน 9 ต.ค.60) 

 (4) Fact sheet แถลงข่าวร่วมกบักระทรวงสาธารณสุขการเฝ้าระวงัอาหารเจ  โดย นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดี

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(16 ตค.60) (ผูจ้ดัการออนไลน์ 16 ต.ค.60 แนวหนา้ 17 ต.ค.60) 

 (5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยร่์วมกบั 4 หน่วยงานหลกัสร้างความเขม้แข็งอุตสาหกรรมการผลิตวคัซีนและชีว

วตัถ ุ(วารสารองคก์ารเภสชักรรม กค-กย 60) 

2.3 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
 (1) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์กรณีข่าวกินสบัปะรดแลว้ล้ินชา (พีพีทีว ี 

 (2) นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ให้สัมภาษณ์เร่ือง การเฝ้าระวงัการตกคา้งยาฆ่า

แมลงในผกัผลไม ้(ช่อง 3 / 19 ต.ค.60) 
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 (3) ดร.อภิวฏั ธวชัสิน สวส. ใหส้มัภาษณ์เร่ืองกบัดกัไข่ยงุ (ช่อง NBT) 

2.4 ภาพข่าว 
 (1) การแถลงข่าวเปิดตวัต ารามาตรฐานยาสมุนไพรฉบบัปี พ.ศ.2560 (แนวหนา้ 23 ต.ค.60 เดลินิวส์ 31 ต.ค.60) 

  (2) พิธีลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือกบัญ่ีปุ่นพฒันาการควบคุมคุณภาพวคัซีนและชีววตัถุ (พิมพไ์ทย 24 ต.ค.60) 

  (3) พิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งกรมวทิยาศาสตร์การแพทยก์บั 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (พิมพไ์ทย 3 ต.ค.60 แนวหนา้ 5 ต.ค.60 ผูจ้ดัการ ไทยโพสต ์6 ต.ค.60) 

  (4) พิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือพฒันาวชิาการและการวิจยัดา้นชีวเวชศาสตร์ระหวา่ง

กรมวทิยาศาสตร์การแพทยก์บั ม.วลยัลกัษณ์ (สยามรัฐ 30 ตค.60) 

(5) ภาพข่าวเจา้หนา้ท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์รวจอาหารเจท่ีตลาดรังสิต (โพสตทู์เดย ์17 ต.ค.60) 

2.5 ข่าวพาดพงิ 

(1) คุณกมลวิศว ์แกว้แฝก ผูอ้  านวยการองคก์ารตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวถึงสินคา้เกษตรอินทรีย ์วา่ คือ

การท าการเกษตรดว้ยหลกัธรรมชาติ บนพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไม่มีสารพิษตกคา้งและหลีกเล่ียงจากการปนเป้ือนของสารเคมี 

โดยมีปัจจยัการผลิตท่ีมีการจดัการอยา่งเป็นระบบ พร้อมกบัไดรั้บรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรียจ์ากหน่วยงานต่างๆ 

เช่น ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์องคก์รมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ สถาบนัพืชอินทรีย ์(กรมวิชาการเกษตร) 

ส านกังานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ และกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(ฐานเศรษฐกิจ 1 ต.ค.60) 

(2) ในการประชุมกรรมาธิการสาธารณสุขเร่ืองสมุนไพรไทย มีผูช้ี้แจงมาจากกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและ 

การแพทยท์างเลือก และกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ท าใหท้ราบวา่ เรามีแผนแม่บทแห่งชาติวา่ดว้ยการพฒันาสมุนไพรไทย 

ฉบบัท่ี 1 และมีคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ และสมุนไพรท่ีจะเป็นตวัน า (Product Champion) ก็จะมีประมาณ 

10 ชนิดปัจจุบนัเราใชส้มุนไพรมากสุด ไม่ใช่ในฐานะยารักษาโรค แต่เป็นการ น าไปใชป้ระกอบการบริการอ่ืน เช่น นวด

แผนไทย สปาเพ่ือสุขภาพ ท่ีท าเป็น  ยารักษาโรคจริงๆ จังๆ อย่างเช่น ยาแผนปัจจุบัน เกือบจะไม่มี เลย  แม้ว่า

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์จะเขา้มาร่วมพฒันาเพ่ือให้มีการสกัดตวัยาจากสมุนไพรมาเป็นยารักษาโรคดังเช่น ยาแผน

ปัจจุบนั แต่เท่าท่ีฟังแลว้ ไม่แน่ใจวา่จะพฒันาไดข้นาดไหน และ ยิง่ถา้จะใหไ้ดรั้บการยอมรับเหมือน ยาแผนปัจจุบนั ดูจะยิ่ง

ห่างไกลจาก ความเป็นจริง (กรุงเทพธุรกิจ 2 ต.ค.60) 

(3) น.พ.โอภาส การยก์วินพงศ์ รองปลดักระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงข่าวชาวปราจีนบุรีแห่ทดลองแคปซูล

สมุนไพรรักษาโรคมะเร็งวา่ ไม่มีขอ้มูลทางวชิาการรับรอง แนะคนไขอ้ยา่หยดุการรักษาแผนปัจจุบนั ไดส่้งไปตรวจสอบท่ี

ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์ชลบุรี เพ่ือตรวจหาวา่มีตวัยาหรือสารชนิดใดบา้ง หากตรวจไม่ไดห้รือตอ้งใชเ้ทคโนโลยมีากข้ึน

ก็จะส่งไปท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(มติชน ไทยโพสต ์ผูจ้ดัการออนไลน์ 4 ต.ค.60 มติชนบ่าย ไทยรัฐบ่าย 5 ต.ค.60) 

นพ.โอภาส กล่าววา่ ไดรั้บขอ้มูลจากนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัปราจีนบุรีวา่ จากการน าแคปซูลสมุนไพรตรวจ

ท่ีศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี เบ้ืองตน้ไม่พบส่ิงปนเป้ือนหรือจุลินทรียใ์ดๆ แต่ส่ิงส าคญัตอ้งตรวจหาสารในตวั

แคปซูลวา่เป็นสารอะไรดว้ย และมีสเตียรอยดห์รือไม่ เป็นหนา้ท่ีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทยล์ะกรมการแพทยแ์ผนไทย

และการแพทยท์างเลือก (ไทยโพสต ์5 ต.ค.60 มติชนบ่าย 6 ต.ค.60) 
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(4) หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพสินคา้ หรือบริการ ไม่เคยเปิดเผยช่ือผูป้ระกอบการ หรือยี่ห้อ

สินค้าเลย เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลตรวจน ้ าผึ้ ง สีเขียว พบมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ ง 3 

ตวัอยา่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทยต์รวจพบน ้ าปลาแท ้ไม่ไดม้าตรฐานร้อยละ 27.6 น ้ าปลาผสมไม่ไดม้าตรฐานร้อยละ 

46.06  กรมวิทยาศาสตร์การแพทยต์รวจพบน ้ าและน ้ าแขง็ ทัว่ประเทศ พบไม่ไดม้าตรฐานเกือบคร่ึงและมีเช้ือโรคปนเป้ือน

จ านวนมาก กรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์รวจพบน ้ าปลาทัว่ประเทศส่วนใหญ่ไม่ไดม้าตรฐาน ผูบ้ริโภคไม่ไดป้ระโยชน์จาก

การตรวจสอบเหล่านั้นโดยตรงและทนัท่วงที  เหตุท่ีหน่วยงานไม่ให้รายละเอียดกบัผูบ้ริโภคมากเพียงพอ ท่ีจะใชค้วาม

ระมดัระวงัในการเลือกสินคา้และบริการ เพราะกงัวลว่าหากเปิดเผยช่ือผูผ้ลิตหรือยี่ห้อสินคา้ หน่วยงานนั้นๆ รวมทั้งผูท่ี้

เก่ียวขอ้งจะมีความเส่ียงท่ีจะถูกผูผ้ลิตสินคา้หรือ ผูใ้ห้บริการฟ้องคดีให้รับผิดทางกฎหมาย เช่น ฟ้องคดีละเมิดหรือคดี

ปกครอง  เพ่ือเป็นการคุม้ครองทั้งหน่วยงานตรวจสอบและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเสนอใหมี้การแกก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ

ออกประกาศ คสช. ใหค้วามคุม้ครองโดยเลียนแบบมาตรา 279 แห่งรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั (กรุงเทพธุรกิจ 4 ต.ค.60) 

(5) พญ.มยรุา กสุุมภ ์ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข กล่าววา่ ในปี 2560 รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

สาธารณสุขไดป้ระกาศให้เป็น "ปีแห่งการบริโภคผกัและผลไมป้ลอดภยั" โดยกระทรวงสาธารณสุขสนบัสนุนการบริโภค

ผกัผลไมป้ลอดภยั ขณะเดียวก็ใหค้วามส าคญัเร่ืองความปลอดภยัของผกัและผลไมใ้นทอ้งตลาด การพฒันาขีดความสามารถ

ทางห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชในผกัและผลไมส้ด ซ่ึงมอบหมายให้ กรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย ์ร่วมกบัมหา วทิยาลยัมหิดล จดัท าขอ้มูลใหมี้ความครบถว้น (ไทยโพสต ์7 ต.ค.60 คมชดัลึก 9 ต.ค.60) 

(6) "บริษทัจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสนั" จ่ายค่าเสียหายกวา่ 417 ลา้นดอลลาร์ หรือประมาณ 1.4 หม่ืนลา้นบาท ให ้

"เอวา เอเชเวอร์เรีย" วยั 63 ปี ผูป่้วยมะเร็งรังไข่ท่ีใชแ้ป้งจอห์นสนัโรยบริเวณขาหนีบเป็นประจ าทุกวนัมา 50 ปี อย. เผยแพร่

ขอ้มูลการตรวจวเิคราะห์หาแร่ใยหินในแป้งท่ีมีส่วนผสมของทลัคมัจ านวน 40 ตวัอยา่งช่วงปี 2552-2553 โดยทั้งหมดไม่พบ

การปนเป้ือนแร่ใยหินแต่อย่างใด และในปี  2557-2558 ได้ส่งแป้ง 73 ตัวอย่างท่ี มี ส่วนผสมของสารทัลคัมให้

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ตรวจวเิคราะห์ โดยทั้งหมดไม่พบแร่ใยหินปนเป้ือน ขอ้มูลกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ระบุวา่ 

แป้งฝุ่ นผสมทลัคมัมีขอ้ห้าม คือ หา้มโรยบนตวัเด็ก เพราะเส่ียงเป็นโรคภูมิแพแ้ละมะเร็งปอดในเด็ก  และสตรีไม่ควรใชก้บั

จุดซ่อนเร้นเพราะมีงานวิจยัพบวา่ผูห้ญิงท่ีใชเ้ส่ียงเป็นมะเร็งรังไข่เพ่ิมข้ึนถึง 3 เท่า เน่ืองจากแป้งบางส่วนเขา้ไปในร่างกาย

ผ่านช่องคลอด มดลูก และท่อน าไข่จนเขา้ไปถึงช่องทอ้ง แต่กรณีท่ีศาลอเมริกา สั่งตดัสินให้ผูป่้วยหลายรายชนะ แสดงว่า

ตอ้งมีหลกัฐานบางอยา่ง  หน่วยงานรัฐของไทยท่ีเก่ียวขอ้งเพิกเฉย ไม่สนใจบงัคบัให้ ผูป้ระกอบการใส่ "ค าเตือน" (คมชดั

ลึก 9 ต.ค.60) 

(7) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาไดส่้งเจา้หนา้ท่ีออกสุ่มตรวจสอบผลิตภณัฑสุ์ขภาพในทอ้งตลาดพบวา่

มีการจ าหน่ายยาจุดกนัยงุชนิดขดช่ือ GOD ZILLA ฉลากเป็นภาษาพม่า ACTIVE INGREDIENT: Dimefluthin 0.025% w/w 

ไม่มีเลขทะเบียนวตัถุอนัตราย ใน จ.สมุทรสาคร จึงไดมี้การส่งผลิตภณัฑด์งักล่าวไปตรวจวเิคราะห์ท่ี 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ผลตรวจพบว่าผลิตภณัฑ์ดังกล่าวมีสารแอลเล ทริน ไอโซเมอร์ และสารเฮปต้า

ฟลูทริน ซ่ึงจัดเป็นวตัถุอนัตราย ชนิดท่ี 3 ซ่ึงตอ้งข้ึนทะเบียนแต่ผลิตภณัฑ์ดังกล่าวยงัไม่ได้ข้ึนทะเบียนกับ อย.จึงเป็น

ผลิตภณัฑท่ี์ผิดกฎหมาย (ผูจ้ดัการออนไลน์ 6 ต.ค.60 สยามรัฐ 10 ต.ค.60) 
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 (8) ศ.ดร.สมบติั ธ ารงธญัวงศ์ รก.อธิบการบดี ม.วลยัลกัษณ์ เปิดเผยวา่ ไดร่้วมกบั นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามในบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (เว็บไซต์สยามรัฐ 18 ต.ค.60 เวบ็ไซต์

สยามรัฐ 19 ต.ค.60) 

 (9) เคร่ืองเอกซเรย์ฟัน เป็นเคร่ืองมือแพทย์ ท่ีถูกควบคุมมาตรฐานการผลิตและการ น าเข้า โดย อย. ตาม

พระราชบญัญติั เคร่ืองมือแพทย ์เม่ือน ามาติดตั้งในคลินิก จะมีการตรวจสอบมาตรฐานเคร่ือง ระบบ การป้องกนัรังสีจากการ

ใชง้าน ทั้งหมด ตอ้งผ่าน มาตรฐานการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ผูใ้ชเ้คร่ืองคือทนัตแพทย ์หรือ ผูช่้วยท่ี

ผ่านการอบรมและใช้ภายใตค้วาม รับผิดชอบของทันตแพทย ์ต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานความปลอดภัยท่ีก าหนดโดย 

นกัวชิาการผูเ้ช่ียวชาญดา้นทนัตรังสีจาก ราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย (กรุงเทพธุรกิจ 17 ต.ค.60) 

(10) น.พ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิผลและความปลอดภยัในการน าสมุนไพรไปใชป้ระโยชน์ จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาด้านมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

มาตรฐานสารสกัดสมุนไพร มาตรฐานน ้ ามันหอมระเหย กรมการแพทยแ์ผนไทยฯ จึงท าความร่วมมือกับส านักงาน

มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จดัท าร่างมาตรฐานสารสกดัสมุนไพรให้เป็นมาตรฐานกลาง เพ่ือส่งเสริมให้เกิด

การน าไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม โดยมาตรฐานดังกล่าวจะมุ่งเน้นเร่ืองความปลอดภัย บูรณาการร่วมกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กรมการแพทย ์ อย. เน้นคุณภาพวตัถุดิบ บรรจุภณัฑ์ การทดสอบ

คุณลกัษณะ และองคป์ระกอบทางเคมี เป็นตน้ (มติชนบ่าย 19 ต.ค.60) 

(11) ตอ้งยกเครดิตใหก้บั นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข กบั นพ.โสภณ เมฆธน 

ปลดักระทรวงสาธารณสุข คนเก่าท่ีเกษียณอายรุาชการออกไป ท่ีร่วมมือกนัจดัท าโผโยกยา้ยไดไ้หลล่ืนไม่ติดขดัปราศจาก

ขอ้กงัขา อธิบดีท่ีด ารงต าแหน่งอยูแ่ลว้ 4 กรมท่ียงัไม่เกษียณอายรุาชการก็ด ารงต าแหน่งนั้นต่อไป ไดแ้ก่ นพ.สุขมุ กาญจนพิ

มาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวฒัน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.วชิระ เพง็จนัทร์ อธิบดี

กรมอนามยั และ นพ.วนัชยั สตัยาวฒิุพงศ ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 23 ต.ค.60) 

(12) ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รรก.รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมแถลงผลการกวาดลา้ง

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพผิดกฎหมายท่ีขายผา่นเวบ็ไซตห์ลงัเขา้ตรวจคน้ บริษทั เอคอมเมิร์ซ จ ากดั จ.สมุทรปราการ พบผลิตภณัฑ์

สุขภาพผิดกฎหมายแสดงฉลากผลิตภณัฑสุ์ขภาพผิดกฎหมายไม่ระบุเลขทะเบียนต ารับยา เลขสารบบอาหารและเลขท่ีจด

แจง้เคร่ืองส าอาง ตอ้งสงสัยวา่เป็นผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย 5 รายการ ประกอบดว้ย ยาถ่ายพยาธิ ผลิตภณัฑ์เสริม

อาหาร เสริมสมรรถภาพทางเพศ  เจลส าหรับทาอวยัวะเพศเพ่ิมขนาด-แข็งตวั และผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอวดอา้งสรรพคุณ

ลดน ้ าหนกั น าส่งกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ตรวจวิเคราะห์ (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 24 ต.ค.60 เดลินิวส์ มติชน 

แนวหนา้ ไทยรัฐ M2F 25 ต.ค.60) 

(13) คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ร่วมมือกบักรมวทิยาศาสตร์และบริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ โครงการยกระดบัคุณภาพผลิตภณัฑป์ลาส้มใหไ้ดม้าตรฐาน ในเขตจงัหวดั

ขอนแก่น มหาสารคาม หนองบัวล าภู ยโสธร หนองคาย และนครพนม กรมวิทยาศาสตร์บริการมีความร่วมมือกับคณะ

วทิยาศาสตร์ ม.ขอนแก่นอยา่งต่อเน่ือง ผา่นการสนบัสนุนโครงการมากมาย อาทิ โครงการการพฒันาหอ้งปฏิบติัการใน 
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ภู มิ ภ าค เพื่ อค วบ คุม คุณภาพ สิน ค้า  OTOP ตาม  ISO/IEC 17025 : 2005 จากส านั กม าตรฐานห้ องป ฏิบั ติ ก าร 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(ไทยโพสต ์30 ต.ค.60) 

(14) นางสาวชุติมา บุณยประภศัร รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ นายกรัฐมนตรีลง

นามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการด้ือยาตา้นจุลชีพแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรี หรือ 

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น

รองประธาน   ส่ วน เลข าธิการคณ ะกรรมการอาห ารและยา เป็ น กรรมการและ เลข านุ การ  ร่วมกับอ ธิบ ดี

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์อธิบดีกรมปศุสตัว ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือก าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ระดบัชาติใน

การจดัการปัญหาการด้ือยาตา้นจุลชีพใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั (สยามรัฐ 31 ต.ค.60) 

(15) องคก์ารเภสัชกรรม สวก. และ ม.มหิดล ขบัเคล่ือนการวิจยัแลพฒันาผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรอยา่งครบวงจร 

โดย ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ กล่าวว่า อภ.มีศูนยศึ์กษาชีวสมมูลท่ีด าเนินการตามมาตรฐานสากลและไดรั้บการรับรอง

มาตรฐานห้องปฏิบติัการท่ีดี (GLP) จาก ส านกัมาตรฐานห้องปฏิบติัการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์(วารสารองคก์ารเภสัช

กรรม กค-กย 60) 

(16) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารจดัการวคัซีนในส่วนกลางควรมีแนวทางในการพฒันาระบบบริหารจดัการ

วคัซีนเพ่ือให้มีวคัซีนใชอ้ยา่งเพียงพอทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินตอ้งบริหารจดัการวคัซีนแบบรวมศูนยโ์ดย คร.เป็น

ผูรั้บผิดชอบหลกั และมีคณะกรรมการประกอบดว้ยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (สปสช. คร. สป.สธ. อภ. อย. กรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย ์และสถาบนัวคัซีนแห่งชาติ) (วารสารองคก์ารเภสชักรรม กค-กย 60) 
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