
 
 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดือนตุลาคม 2562 

 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                 3 เร่ือง 

 1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                      5 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน ต.ค.62 เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 224  คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                     43 คร้ัง  

                         (โทรทศัน์ 3 คร้ัง วทิย ุ2 คร้ัง ส่ือส่ิงพิมพ ์12 คร้ัง  ส่ือออนไลน์ 26  คร้ัง) 

  1.2.2 ข่าวพาดพิง 13  เร่ือง        181  คร้ัง  

            (ส่ือส่ิงพิมพ ์61 คร้ัง  ส่ือออนไลน์ 120 คร้ัง)              

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน                          4,025,837.66 บาท 

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                                  1,825,837.66 บาท           

-  ส่ือวทิย ุ                                          120,000.00  บาท 

-  ส่ือโทรทศัน ์                                                   2,080,000.00 บาท           

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ านวน 80 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)   

  - ทางอีเมล                                  27   ราย 

  - ทางโทรศพัท ์                                 10     ราย 

  - ทางแฟนเพช เฟชบุค๊                              43     ราย 

  - มาดว้ยตนเอง           0       ราย 

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง 

ตารางที ่1 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ตามลกัษณะของผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 43 43 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 181 0 181 0 
รวม 224 43 181 0 

 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ในเดือนตุลาคม 2562 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้งหมด 224 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการส่งเผยแพร่ และสมัภาษณ์ จ านวน 43 ช้ินข่าว ข่าวท่ี

หน่วยงานอ่ืนใหข้่าวพาดพิงถึงกรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 181  ช้ินข่าว  และไม่มีข่าวลบ 
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ตารางที ่ 2  จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จ าแนกตามประเภทของเน้ือหาข่าว 

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

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 43 0 37 6 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 181 0 178 3 
รวม 224 0 215 9 

 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าวทั้งหมด เป็นข่าวด้านบริการ จ านวน 215 ช้ินข่าว ดา้น

บริหาร 9 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 43 43 5 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 181 181 0 0 

รวม 224 224 5 0 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบวา่ มีลกัษณะเป็นการให้ข่าวสารจ านวน 224 ช้ินข่าว  ให้

ความรู้ร่วมดว้ย 5 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 จสน 
คุม้ 
ครอง 

ศวก ผบ 

ข่าว
เผยแพร่ 

43 0 0 16 16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 

ข่าว
พาดพิง 

181 5 0 5 161 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 0 

รวม 224 5 0 21 177 5 6 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 5 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบวา่ หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้งเรียงตามล าดบั ดงัน้ี ส านกัคุณภาพและ

ความปลอดภยัอาหาร 177 ช้ินข่าว ส านกัยาและวตัถุเสพติด 21 ช้ินข่าว สถาบนัวิจยัสมุนไพร ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์6 

ช้ินข่าวเท่ากนั ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข ข่าวผูบ้ริหาร 5 ช้ินข่าวเท่ากนั กอง

การแพทยจี์โนมิกส์และสนบัสนุนนวตักรรม 4 ช้ินข่าว และกลุ่มคุม้ครองจริยธรรม 1 ช้ินข่าว  (บางช้ินข่าวจ าแนกเน้ือหาข่าว

ไดม้ากกวา่ 1 หน่วยงาน) 
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ตารางท่ี 5 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ าแนกตามจ านวนคร้ัง/ช้ินข่าวท่ีลงในส่ือส่ิงพิมพ ์

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
สยามรัฐ 1 1 2 
แนวหนา้ 0 6 6 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 2 16 18 
มติชน/มติชนบ่าย  5 11 16 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 2 7 9 
ไทยโพสต ์ 0 3 3 
ข่าวสด 2 5 7 
กรุงเทพธุรกิจ 0 4 4 
คมชดัลึก 0 5 5 
ผูจ้ดัการ 0 3 3 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 26 120 146 
รวม 38 181 219 

 หนงัสือพิมพท่ี์น าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ ไทยรัฐ 18 คร้ัง รองลงมา มติชน 16 

คร้ัง เดลินิวส์ 9 คร้ัง ข่าวสด 7 คร้ัง คร้ัง แนวหนา้ 6 คร้ัง  คมชดัลึก 5 คร้ัง กรุงเทพธุรกิจ 4 คร้ัง ไทยโพสต ์ ผูจ้ดัการ 3 คร้ัง

เท่ากนั สยามรัฐ 2 คร้ัง และส่ือออนไลน์ 146 คร้ัง      

2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดือนตุลาคม 2562  จ านวน 3  เร่ือง 

 (1) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยร่์วมกบัภาคีเครือข่ายเดินหน้าพฒันางานกญัชาทางการแพทยค์รบวงจร (สยวส) 

(เว็บไซต์ Thailandplus เว็บไซต์ MedHubNews ผู ้จัดการออนไลน์  เว็บไซต์NEWS1 เว็บไซต์อปท.นิวส์  เว็บไซต์ 

FM100.5MCOT เวบ็ไซตส์วพ.91 เวบ็ไซตม์ติชน  เวบ็ไซตT์hailand.shafaqna 1 ต.ค.62 สยามรัฐ มติชน 2 ต.ค.62 มติชนบ่าย 

3 ต.ค.62) 

 (2) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เผยผลตรวจสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชในผกัและผลไมส้ด (สคอ) (เวบ็ไซต์

ส านักข่าว ผูจ้ ัดการออนไลน์  เว็บไซต์มติชน เวบ็ไซต์เดลินิวส์ 18 ต.ค.62 เว็บไซต์isranews เว็บไซต์thebangkokinsight 

เว็บไซต์ PP TV HD 36  เว็บไซต์ให้ความรู้  มติชน 19 ต.ค.62 มติชนบ่าย เว็บไซต์เดลินิวส์ 20 ต.ค.62 เว็บไซตืข่าว

ประชาสมัพนัธ์ในประเทศ 21 ต.ค.62) 

 (3) “อนุทิน” มอบนโยบาย กรมวิทยฯ์ เร่งสร้างนวตักรรมทางการแพทย ์ช่วยแกปั้ญหาสาธารณสุข และพฒันา

เศรษฐกิจประเทศ คนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (เว็บไซต์มติชน 28 ต.ค.62 เว็บไซต์เดลินิวส์ ผูจ้ ัดการออนไลน์ เว็บไซต์

บา้นเมือง 29 ต.ค.62) 
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2.2 ข่าวเผยแพร่อ่ืนๆ 

 (1) กรมวิทยฯ์ เฝ้าระวงัโรคหลงัน ้ าลด โดยเฉพาะโรคฉ่ีหนูให้บริการตรวจวิเคราะห์รู้ผลภายใน 48 ชม. (สวส)  

(มติชนบ่าย ไทยรัฐ 1 ต.ค.62) 

2.3 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
  (1) นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยใ์หส้ัมภาษณ์เร่ือง พฒันาแหล่งกระจายสินคา้ทัว่
ไทย (ช่อง 9 (บ่ายน้ีมีค  าตอบ) 16 ต.ค.62) 
  (2) นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยใ์ห้สมัภาษณ์เร่ืองการเฝ้าระวงัเช้ือโรคหลงัน ้ าลด 
เช่น โรคฉ่ีหนู (เอฟเอม็ 92.5 (เล่าสู่กนัฟัง) 10 ต.ค.62) 
 (3) นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยใ์ห้สัมภาษณ์เร่ืองกญัชาทางการแพทย ์(เอฟเอ็ม 
92.5 (เล่าสู่กนัฟัง) 21 ต.ค.62) 
 (4) นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยใ์ห้สัมภาษณ์เร่ือง ผลตรวจสารเคมีป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืชในผกัและผลไมส้ด (เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์ 20 ต.ค.62) 
 (5) ดร.เจริญดี ปิงสุทธิวงศ ์นวพ.ช านาญการพิเศษ ส านกัยาและวตัถุเสพติดใหส้มัภาษณ์เร่ืองการตรวจบุหร่ีไฟฟ้า 
(รายการเปิดปม ไทยพีบีเอส 21 ต.ค.62) 
  (6) ดร.อภิวฏั ธวชัสิน นักวิทยาศาสตร์การแพทยท์รงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์เร่ืองการด่ืมแอลกอฮอล์สูตรคางคก
อนัตรายถึงชีวติ (รายการจบัตาข่าวเด่น Thai PBS 22 ต.ค.62) 
 (7) นพ.โอภาส การยก์วินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยใ์หส้ัมภาษณ์เร่ือง การเปิดให้บริการตรวจยีนแพ้
ยาโรคเก๊า (ผูจ้ดัการออนไลน์ 30 ต.ค.62 ไทยรัฐ 31 ต.ค.62) 
2.4 ภาพข่าว 

  (1) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมและมอบ

นโยบายกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 31 ต.ค.62) 

2.5 ข่าวพาดพงิ 

  (1) แบนสารเคมี นับรวม รมว.สาธารณสุข รมว.อุตสาหกรรม รมช.เกษตรฯ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ก็ลว้นยืนยนัสนบัสนุนการ "แบนสารพิษร้ายแรง" แน่นอนแลว้  ข้ึนอยูก่บัผลการลงมติของคณะกรรมการวตัถุ
อนัตราย ประกอบด้วยตวัแทน 29 หน่วยงาน อาทิ อธิบดีกรมการแพทย์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 8 ต.ค.62) 
 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. โพสต์ขอ้ความผ่านเฟสบุ๊กว่า ได้รับแจ้งว่าตวัแทน
กรมการแพทย ์และกรมวิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ยืนยนัเร่ืองการแบนสารเคมีมาตลอดถูกไล่ออกจากกรรมการวตัถุอนัตราย
ชุดใหม่ โดยจะมีการสอบถามและหาตวัผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัการตดัช่ือตวัแทนของสองหน่วยงานน้ี (ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซต์
เวร์ิกพอยท ์5 ต.ค.62) 
   นายวฑูิรย ์เล่ียนจ ารูญ ผูอ้  านวยการมูลนิธิชีววถีิ หรือ ไบโอไทย กล่าววา่ โครงสร้างคณะกรรมการวตัถุอนัตรายชุด
ใหม่ตดัผูแ้ทนจากกรมการแพทย ์และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ท าให้เหลือตวัแทน สธ.2 คน (เวบ็ไซต์innnews เวบ็ไซต์
แนวหนา้ เวบ็ไซตค์มชดัลึก 7 ต.ค.62 ไทยรัฐ มติชน เวบ็ไซตม์ติชน  13 ต.ค.62 มติชนบ่าย ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เวบ็ไซตเ์วร์ิค 
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พอ้ยท์ 14 ต.ค.62 ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เดลินิวส์ แนวหนา้ เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 15 ต.ค.62 เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ ไทยรัฐบ่าย เดลินิวส์
บ่าย 16 ต.ค.62) 

นายวิฑูรย ์เล่ียนจ ารูญ ผูอ้  านวยการมูลนิธิชีววิถี หรือ ไบโอไทย กล่าววา่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ดต้รวจน ้ า
จากแหล่งเพาะปลูก นาขา้ว สวนผกั ในปี 2560 จาก 10 ตวัอยา่ง พบตกคา้งในนาขา้ว 1 ตวัอยา่ง ปี 2561 ส ารวจผกัและผลไม้
สดจากตลาดคา้ส่ง 10 แห่ง จาก 240 ตวัอยา่ง พบคลอร์ไพริฟอสตกคา้ง 27 ตวัอยา่ง ร้อยละ 16.9 ในจ านวนน้ีเกินมาตรฐาน 
22 ตวัอยา่ง ร้อยละ 13.8  (เวบ็ไซตม์ติชน 8 ต.ค.62 มติชน เพจไบโอไทย 9 ต.ค.62) 

มีการประชุมคณะกรรมการรณรงคแ์ละขบัเคล่ือนเพ่ือยติุการใชส้ารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอนัตรายต่อสุขภาพ ซ่ึง 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการฯ ท่ีประชุมไดน้ าขอ้มูลทางการแพทยม์าช้ีแจงอีกคร้ัง โดยย  ้าวา่
ขอ้มูลผล กระทบดา้นสุขภาพจากสารเคมีเป็นเหมือนกนัทัว่โลก มีอนัตรายต่อสุขภาพ  ผูบ้ริหารกระทรวงสาธารณสุขควร
น าขอ้มูลสุขภาพท่ีเป็นผลกระทบจากสารเคมีเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ (เวบ็ไซต์TNA 16 ต.ค.62 คมชดัลึก ไทยรัฐ 
เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 17 ต.ค.62 ไทยรัฐบ่าย 18 ต.ค.62) 

 ศ.นพ.ธีระวฒัน์ เหมะจุฑา อาจารยค์ณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และท่ีปรึกษา รมว.สธ. กล่าวว่า 
ขอ้มูลของ สธ. เป็นการตรวจโดยห้องปฏิบติัการ (แล็บ) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เคร่ืองมือการตรวจก็มีมาตรฐาน
ระดบัโลก สามารถตรวจ สารเคมีได ้500-600 ชนิด และพบการ ปนเป้ือนจริง สอดคลอ้งกบัคณะผูว้ิจยัจากมหาวิทยาลยั
ต่างๆ เช่นเดียวกบัขอ้มูลของเครือข่ายไทยแพนท่ีตรวจพบการปนเป้ือนจริง ซ่ึง สธ.ยอมรับขอ้มูลของไทยแพน เพราะมีการ
ส่งตรวจกับแล็บประเทศองักฤษท่ีมีมาตรฐานเช่นกัน และมีการประสานกับทาง สธ.ในการลงไปสุ่มตรวจเก็บขอ้มูล  
(เวบ็ไซตส์ านกัข่าว 16 ต.ค.62 ผูจ้ดัการ มติชน กรุงเทพธุรกิจ ผูจ้ดัการออนไลน์ 17 ต.ค.62 มติชนบ่าย  18 ต.ค.62) 

นพ.มล.สมชาย จกัรพนัธ์ุ ท่ีปรึกษา รมว.สาธารณสุข  กล่าววา่ ไดใ้ห้ทีมกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข รวบรวม
พยานหลกัฐานการน าโลโกก้ระทรวงสาธารณสุข และขอ้มูลท่ีน าภาพ หรือขอ้ความเก่ียว 2 อธิบดี ทั้งกรมควบคุมโรค และ
กรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ป แอบอา้งวา่ให้การสนบัสนุนหรือการันตีวา่ 3 สารเคมีปลอดภยั  ซ่ึงไดแ้จง้ความไปแลว้ การ
แบน 3 สารเคมีเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (เวบ็ไซตม์ติชน เวบ็ไซต์ TNA เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 16 ต.ค.62 กรุงเทพ
ธุรกิจ 17 ต.ค.62) 

 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ ผูแ้ทนจากกรมควบคุมโรค ได้
เปิดเผยผลการตรวจวิเคราะห์ ประกอบค าช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามญัฯ พิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้
สารเคมีภาคเกษตรกรรมของสภาผูแ้ทนฯ เม่ือ 8 ต.ค.62 ระบุพบ พาราควอตตกคา้งในผกั และผลไม ้(เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ 
กรุงเทพธุรกิจ 20 ต.ค.62 แนวหนา้ 25 ต.ค.62) 

 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าววา่ กรรมการวตัถุอนัตรายในส่วนของ สธ. คือ นพ.
สมศกัด์ิ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย ์นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ์ อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และ นพ.ไพศาล ดัน่
คุม้ เลขาธิการ อย. ท่ีจะไปร่วมประชุมด้วยตนเอง และจะเข้าไปโหวตแบบเปิดเผยให้มีการแบนสารเคมีทั้ ง 3 ชนิด 
(posttoday.com เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยพีบีเอส เว็บไซต์เนชั่นทีวี เว็บไซต์มติชน ผูจ้ ัดการออนไลน์ เว็บไซต์
tna.mcot.net เว็บไซต์thaigov  เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ไทยโพสต์  เว็บไซต์บ้านเมือง เว็บไซต์js100  เว็บไซต์
nationweekend  เวบ็ไซตt์hebangkokinsight เวบ็ไซตแ์นวหนา้ เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกิจ 21 ต.ค.62 มติชน คมชดัลึก กรุงเทพ
ธุรกิจ ไทยโพสต์ ผูจ้ดัการ ไทยรัฐ แนวหนา้ ข่าวสด เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ เวบ็ไซต์แนวหนา้ เวบ็ไซตม์ติชน  เวบ็ไซตโ์ลกวนัน้ี  
เวบ็ไซต์ one31 ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซต์js100  เวบ็ไซต์ไทยพีบีเอส เว็บไซต์newtv เว็บไซต์thestandard เวบ็ไซต์BBC 
เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ เวบ็ไซตส์ านกัข่าว เวบ็ไซตค์มชดัลึก  เวบ็ไซตเ์นชัน่สุดสปัดาห์ เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์เวบ็ไซตi์nnnews  
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เวบ็ไซตส์ยามรัฐ เวบ็ไซตn์ews1005.mcot เวบ็ไซตt์hebangkokinsight 22 ต.ค.62 ข่าวสดบ่าย มติชนบ่าย สยามรัฐ 23 ต.ค.62 
เวบ็ไซตค์มชดัลึก 24 ต.ค.62) 

 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ.  กล่าวว่า ภาคภูมิใจท่ีอธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเลขาธิการ อย. พร้อมใจกนัโหวตอย่างเปิดเผย น านโยบายของกระทรวงไปท าให้บรรลุ
ความส าเร็จ เป็นไปตามขั้นตอน (เวบ็ไซตเ์วิร์คพอ้ยท์  เวบ็ไซต์แนวหนา้ เวบ็ไซต์ kaohoon  เวบ็ไซตt์haipublica เวบ็ไซต์
TNA สยามรัฐออนไลน์ พีพีทีวีออนไลน์  เว็บไซต์มติชน เวบ็ไซต์nationweekend  22 ต.ค. 62  มติชน ข่าวสด คมชัดลึก 
เดลินิวส์ ไทยรัฐบ่าย 23 ต.ค.62 ข่าวสดบ่าย มติชนบ่าย เดลินิวส์บ่าย เวบ็ไซตm์atichonweekend 24 ต.ค.62) 

คณะกรรมการวัตถุอันตราย อันประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง 29 คน (มีอธิบดี
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ดว้ย) จะประชุมเพ่ือลงมติวา่  จะสั่งแบน 3 สารเคมีทางการเกษตร ไดแ้ก่ พาราควอต คลอร์ไพริ
ฟอส และไกลโฟเซต หรือไม่ (เวบ็ไซต์ไทยรัฐ 8 ต.ค.62 เว็บไซต์เวิร์คพอ้ยท์ 21 ต.ค. 62 คมชดัลึก สยามรัฐออนไลน์ 
เวบ็ไซตb์bc.com 22 ต.ค.62 เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ แนวหนา้ เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 25 ต.ค.62 ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 26 ต.ค.62) 
 กระทรวงสาธารณสุขเตรียมแจง้ความด าเนินคดี น.ส.อญัชุลี ลกัษณ์อ านวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่
กลอง กรณีน าเคร่ืองหมายกระทรวงไปใชป้ระชาสัมพนัธ์งาน และอาจมีการแอบอา้งช่ือปลดักระทรวงสาธารณสุข อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการ ซ่ึงงานดงักล่าวมีการสร้าง
ความเขา้ใจวา่สารเคมีทั้ง 3 ชนิดไม่ส่งผลกระทบดา้นลบ (เวบ็ไซตม์ติชน 23 ต.ค.62 ผูจ้ดัการออนไลน์ 24 ต.ค.62) 
  นายวรยทุธ บุญมี  ผอ.กองนโยบายและเทคโนโลยเีพ่ือการเกษตรกรรมยัง่ยนื กระทรวงเกษตรฯ กล่าวถึง เร่ืองการ
ใชจุ้ลินทรียเ์ป็นทางเลือกหรือทดแทนสารเคมีท่ีห้ามใช ้วา่  บริษทั วอน ซิสเตม็ส์ จ ากดั มีขอ้เสนอผลการวิจยั ตั้งแต่ปี 2547 
จนถึงปัจจุบนัในเร่ืองการใชจุ้ลินทรีย ์"ไบโอกรีนเสท" โดยใชส้าหร่ายทะเลน ้ าลึกเป็นหลกัในการหมกัจุลินทรีย ์ระหวา่ง
หน่วยงานยงัมีขอ้โตแ้ยง้ท่ียงัไม่ชดัเจนในบางประเด็นเพราะยงัไม่มีแลบ็ท่ีมาตรฐานจึงใชแ้ล็บต่างประเทศ จึงให้บริษทั น า
ผลิตภณัฑไ์บโอกรีนเสท ไปยื่นต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ กรมวิชาการเกษตร เพ่ือท าการตรวจสอบมีส่วนประกอบ
ใดบา้ง (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 28 ต.ค.62 เดลินิวส์ 29 ต.ค.62 เดลินิวส์บ่าย 30 ต.ค.62) 
  นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุชัดเจนว่าคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเสียงขา้งมากในการแบนสารพิษ พร้อมทั้ งระบุว่า
สารพิษดงักล่าวไม่ไดอ้ยูเ่ฉพาะแค่บนดินเท่านั้น แต่ยงัแทรกซึมเขา้ไปยงัผลผลิตของสินคา้เกษตร โดยเฉพาะผลไม ้ตรงน้ีคือ
เหตุผลท่ีท าให้คณะกรรมการฯ ลงมติคดัคา้นการใชส้ารพิษ (เวบ็ไซต์มติชน เวบ็ไซต์มติชนสุดสัปดาห์ เวบ็ไซต์สยามรัฐ 
เวบ็ไซต์แนวหนา้  เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์ เวบ็ไซต์isranews  เวบ็ไซตn์ation.tv เวบ็ไซตt์hansettakij  29 ต.ค.62ไทยโพสต ์มติ
ชน แนวหนา้ 30 ต.ค.62 มติชนบ่าย 31 ต.ค.62) 
  ศาลปกครองกลางนัดไต่สวนคดีท่ี น.ส.อญัชุลี ลกัษณ์อ านวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง พร้อม
เครือข่ายผูแ้ทนเกษตรกร 6 จงัหวดั ยื่นฟ้อง กรณีคณะกรรมการวตัถุอนัตรายมีค าสัง่ใหย้กเลิกการใชส้ารเคมี 3 ชนิด โดยฝ่าย
ผูถู้กร้องมีผูแ้ทนเลขาฯ คณะกรรมการวตัถุอนัตราย ผูแ้ทนคณะกรรมการขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาสารเคมีป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืชท่ีมีความเส่ียงสูง ผูแ้ทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ผูแ้ทนฝ่ายกฎหมายกรมวิชาการเกษตร (เวบ็ไซตj์s100 เวบ็ไซต์
one31 เวบ็ไซตt์na.mcot. เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 30 ต.ค.62 เดลินิวส์ ไทยโพสต ์แนวหนา้ 31 ต.ค.62)     
 (2) นางจุฑารัตน์ พฒันาทร ผูอ้  านวยการฝ่ายประกนัคุณภาพ บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) กล่าววา่ แม็ค
โครสร้างความแตกต่างของผกัปลอดภยั โดยส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กษตรกรขอการรับรองหอ้งปฏิบติัการตรวจสารจาก 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เพื่อยกระดบัความรู้ ความสามารถคดักรองสินคา้ดว้ยความปลอดภยั  (แนวหนา้ 8 ต.ค.62) 
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 (3) เชนไดร์ท์ร่วมทุนกับบริษัทเชอร์วูด้คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในการคิดค้นสูตร-
ส่วนประกอบ ศึกษาตวัผลิตภณัฑ์และเตรียมเทคโนโลยีในการผลิตเพ่ือให้ไดน้วตักรรมใหม่ ทั้งน้ีผลิตภณัฑ์ท่ีจ าหน่ายได้
ผา่นการทดสอบจาก กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตบ์างกอกทูเดย ์4 ต.ค.62 เวบ็ไซตโ์ลกวนัน้ี 5 ต.ค.62) 
  (4)  วรพล โสคติยานุรักษ ์ประธานสภา ความร่วมมือดา้นผลิตภณัฑท์างการแพทยแ์ห่งประเทศไทย (MPCT) และ
ประธาน คณะกรรมการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศ ดา้นเทคโนโลยีทางการแพทย ์(TMET Fund) กล่าววา่ ในการตั้งเป้า
ให้ประเทศไทยมีความพร้อมในเร่ืองของการผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ ผลิตภณัฑท์างการแพทย ์และ เทคโนโนโลยทีาง
การแพทย ์ หน่วยงานต่างๆ ทางดา้นการแพทย ์สถาบนัการศึกษา สถาบนัวจิยั และหน่วยงาน  ราชการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้
การรวมตวักนัเพ่ือสร้างความพร้อมทั้งในเร่ืองของทุนความรู้  กฎระเบียบ (Regulation) ต่างๆ ส่วนหน่วยงานตรวจวเิคราะห์ 
ท่ีดึงเขา้มา ร่วมท างานในการสนบัสนุนใหเ้กิดการผลิต เคร่ืองมือทางการแพทยไ์ดแ้ก่ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(กรุงเทพ
ธุรกิจ เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ 10 ต.ค.62) 
 (5) นายเป็นหน่ึง ไชยชิต เตือนใหร้ะวงัแมงป่องตวัเลก็ในลองกองย ขณะท่ีมีขอ้มูลจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
แนะใหล้า้งแผลใหส้ะอาด ประคบดว้ยน ้ าแขง็ ทายาฆ่าเช้ือบริเวณท่ีถูกต่อย (เวบ็ไซตไ์ทยพีบีเอส 7 ต.ค.62) 
 (6) บริษทัเอส.บิวโดอิน จ ากดั เปิดเผยวา่หินฟเูป็นน ้ าแร่ธรรมชาติมีท่ีจงัหวดัล าปางท่ีเดียวในโลก น าไปตรวจผา่น
แลบ็ทั้งในและต่างประเทศ อยา่งกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์แลว้ (เวบ็ไซตพ์ิมพไ์ทย 19 ต.ค.62) 
 (7) ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ด ้86.76 เกรด A 
(เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ 23 ต.ค.62) 
 ( 8 )  ปปส . ส่ งมอบกัญชาของกล าง ท่ี   อย .  อ นุญาตให้ค รอบครองแ ก่ส านัก ย าและวัต ถุ เ สพ ติด 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เพ่ือน าไปศึกษาวจิยัพฒันาวธีิการตรวจหาสาระส าคญัและปริมาณยาฆ่าเช้ือราในกญัชา (เวบ็ไซต์
พิมพไ์ทย เวบ็ไซตแ์นวหนา้ ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตเ์ชียงใหม่นิวส์ 24 ต.ค.62 เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ 25 ต.ค.62) 
 (9) ปลดักระทรวงสาธารณสุขเยีย่มชมนิทรรศการ และรับฟังผลการจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากผูป้ระกอบการในงาน
นิทรรศการแสดงสินคา้ Thai Herbal Pavilion พร้อมอธิบดีกรมการแพทยแ์ผนไทยฯ อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และ
ผูบ้ริหารกระทรวง สธ. (เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซตค์มชดัลึก เวบ็ไซตt์haiPBS 24 ต.ค.62 เวบ็ไซตบ์า้นเมือง 25 ต.ค.62) 
 (10) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเก็บตวัอย่างอาหารจากสถานท่ีผลินอาหารเพ่ือจ าหน่ายของบริษทั
อมตะ ไลฟ์ พลสั จ ากดั อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี ส่งตรวจวเิคราะห์ท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์พบมียาแผนปัจจุบนั  และ
พบไซบูทรามีน (เวบ็ไซตม์ติชน 28 ต.ค.62) 
  (11) พระครูพิศาลอุทยักิจ เจา้อาวาสวดัหนองเข ้ หมู่ 12 ต.ไผ่เขียว อ.สวา่งอารมณ์ จ.อุทยัธานี โพสตเ์ฟซบุ๊กระบุ
วา่มีกลุ่มคนร้ายพยายามฆ่าพระทั้งวดั โดยลกัลอบน ายา ฆ่าหญา้ไปใส่ในแท็งกน์ ้ าส าหรับใชอุ้ปโภคบริโภคภายในวดั และมี
ผูน้ าไปใช้ปรากฏว่ามีอาการแพ ้ต้องส่งรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล ต ารวจพร้อมเจ้าหน้าท่ีปกครองน าน ้ าส่งไปยงัศูนย์
วทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 3 จ.นครสวรรค ์ (ข่าวสด 31 ต.ค.62) 
 (12) ผลการวิจยัจากหนงัสือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์2549 ระบุวา่การรับประทานขา้วเหนียวหมูป้ิงเส่ียงท่ีจะ
ท าลายสุขภาพหากทานบ่อยไปและไม่ออกก าลงักาย ไขมนัจะสะสมจนเกิดโรคอว้น (เวบ็ไซต ์Bright Today  8 ต.ค.62) 
 (13) นักธุรกิจน าหลกัฐานผลตรวจเลือดจาก รพ.รามาธิบดี และศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11 มายืนยนัความ
บริสุทธ์ิหลงัถูกด่านต ารวจเรียกตรวจปัสสาวะแลว้ผลออกมาเป็นสีม่วง จึงขอความเป็นธรรม (เวบ็ไซตส์นุก 30 ต.ค.62) 
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