
 
 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดอืนธันวาคม 2561 

 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                 8 เร่ือง 

 1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                      4 เร่ือง 

1.3 สมัภาษณ์/ขอ้มูล                                                 3 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน ธ.ค.61 เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 119 คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                   76 คร้ัง  

                         (หนงัสือพิมพ ์37 คร้ัง โทรทศัน์2 คร้ัง วทิย ุ3 คร้ัง  เวบ็ไซต ์34 คร้ัง) 

  1.2.2 ข่าวพาดพิง 15  เร่ือง        43  คร้ัง  

            (ส่ือส่ิงพิมพ ์25 คร้ัง เวบ็ไซต ์18 คร้ัง)              

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน                          3,285,209.80 บาท 

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                                  3,132,209.80 บาท           

-  ส่ือวทิย ุ                              33,000.00   บาท 

-  ส่ือโทรทศัน ์                                                     120,000.00   บาท           

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ านวน 55 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)   

  - ทางอีเมล                                  5   ราย 

  - ทางโทรศพัท ์                                  1   ราย 

  - ทางแฟนเพช เฟชบุค๊                       49     ราย 

  - มาดว้ยตนเอง         -          ราย 

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง 

ตารางที ่1 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ตามลกัษณะของผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 76 76 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 43 14 29 0 
รวม 119 90 29 0 
 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ในเดือนธนัวาคม 2561 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้งหมด 119 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการส่งเผยแพร่  และจากการสมัภาษณ์จ านวน 76 ช้ินข่าว 
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และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนใหข้่าวพาดพิงถึงกรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 43  ช้ินข่าว  โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์

ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นเชิงบวก 90 ช้ินข่าว  ข่าวกลาง 29 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวลบ 

ตารางที ่ 2  จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จ าแนกตามประเภทของเนือ้หาข่าว 

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

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 76 0 76 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 43 0 27 16 
รวม 119 0 103 16 
 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าว พบว่าเป็นข่าวดา้นบริการจ านวน 103  ช้ินข่าว และดา้น

บริหารจ านวน 16 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 76 76 17 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 43 43 0 0 

รวม 119 119 17 0 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบวา่ มีลกัษณะเป็นการให้ข่าวสารจ านวน 119 ช้ินข่าว ใน

จ านวนน้ีมีลกัษณะของการใหค้วามรู้ร่วมดว้ย 17 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 

76 28 0 21 2 13 1 0 9 0 15 0 0 0 0 0 0 

ข่าว
พาดพิง 

43 0 0 14 13 0 1 0 4 9 0 0 0 0 0 2 4 

รวม 119 28 0 35 15 13 2 0 13 9 15 0 0 0 0 2 4 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้งเรียงตามล าดบั ดงัน้ี ส านักยาและวตัถุ

เสพติด 35 ช้ินข่าว ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 28 ช้ินข่าว ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร สถาบนัชีววทิยา

ศาสตร์ทางการแพทย ์15 ช้ินข่าวเท่ากนั สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ส านักรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ 13 ช้ินข่าว

เท่ากัน ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 ช้ินข่าว ข่าวเก่ียวกับผู ้บริหาร 4 ช้ินข่าว สถาบันวิจัยสมุนไพร ศูนย์

วทิยาศาสตร์การแพทย ์2 ช้ินข่าวเท่ากนั (บางช้ินข่าวจ าแนกเน้ือหาข่าวไดม้ากกวา่ 1 หน่วยงาน) 
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ตารางท่ี 5 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ าแนกตามจ านวนคร้ัง/ช้ินข่าวท่ีลงในส่ือส่ิงพิมพ ์

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
สยามรัฐ 3 1 4 
แนวหนา้ 3 3 6 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 10 6 16 
มติชน/มติชนบ่าย  7 3 10 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 2 4 6 
ไทยโพสต ์ 2 1 3 
ข่าวสด 5 3 8 
โพสตทู์เดย ์ 1 0 1 
กรุงเทพธุรกิจ 2 3 5 
สยามกีฬา 1 1 2 
ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 1 0 1 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 34 18 52 
รวม 71 43 114 
 หนงัสือพิมพท่ี์น าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ ไทยรัฐ 16 คร้ัง รองลงมา ไดแ้ก่ มติ

ชน 10 คร้ัง ข่าวสด 8 คร้ัง แนวหนา้ เดลินิวส์ 6 คร้ังเท่ากนั กรุงเทพธุรกิจ 5 คร้ัง สยามรัฐ 4 คร้ัง ไทยโพสต ์3 คร้ัง สยามกีฬา 

2 คร้ัง โพสตทู์เดย ์ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 1 คร้ังเท่ากนั และส่ือออนไลน์ 52 คร้ัง 

 

2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดอืนธันวาคม 2561  จ านวน 8 เร่ือง 

  (1) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยศึ์กษาวจิยัและพฒันาการตรวจวินิจฉยั เพ่ือยติุปัญหาการติดเช้ือเอชไอวีในประเทศ

ไทย (สวส. สชพ) (เวบ็ไซตt์namcot ส านกัข่าวไทย 1 ธ.ค.61) 

 (2) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์จบัมือ สมาคมกีฬายกน ้ าหนกัสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย เฝ้าระวงัผลิตภณัฑเ์สริม

อาหารท่ีปนปลอมสารตอ้งห้าม (สยวส) MOU กบัสมาคมยกน ้ าหนกั 3 ธ.ค.61 (เวบ็ไซตบ์า้นเมือง เวบ็ไซต์siamsport 3 ธ.ค.

61สยามกีฬา เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด 4 ธ.ค.61 ไทยรัฐบ่าย ข่าวสดบ่าย เดลินิวส์บ่าย กรุงเทพธุรกิจ  5 ธ.ค.61 ไทยรัฐ 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 6 ธ.ค.61 ไทยรัฐบ่าย 7 ธ.ค.61 เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์8 ธ.ค.61 ไทยโพสต ์10 ธ.ค.61) 

 (3) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ตือนระวงัอนัตรายจากธูปไล่ยุง (สสว) (เวบ็ไซตm์ed hub news เวบ็ไซต์tnamot 

เวบ็ไซตส์ปริงนิวส์ เวบ็ไซตเ์ชียงใหม่นิวส์ สยามรัฐออนไลน์ ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซต์today.line.me เวบ็ไซต์ส านักข่าว

ไทย เวบ็ไซตโ์ลกวนัน้ี  7 ธ.ค.61 เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ 8 ธค.61 เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 9 ธ.ค.61 เวบ็ไซตว์ทิยศึุกษาFM92 สยามรัฐ 

11 ธ.ค.61 เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 12 ธ.ค.61) 
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  (4) กรมวิทยฯ์ สุ่มตรวจพบสีห้ามใชใ้นเคร่ืองส าอาง อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ (สสว) (เวบ็ไซต์ข่าวสด 

เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์วิทยุศึกษา (เอฟเอ็ม92) เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดลินิวส์ 

เวบ็ไซตs์ocial.tvpoolonline ผูจ้ดัการออนไลน์ 14 ธ.ค.61 มติชน 15 ธ.ค.61 ไทยรัฐบ่าย มติชนบ่าย 16 ธ.ค.61)  

  (5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศความส าเร็จโครงการวิจัยวณัโรคระดับนานาชาติ พร้อมให้บริการ

นวตักรรมการตรวจเพ่ือมุ่งสู่นโยบายยติุวณัโรค (สชพ.) (สยามรัฐ 24 ธ.ค.61 เวบ็ไซตแ์นวหนา้ แนวหนา้ 26 ธ.ค.61) 

 (6) งานวจิยัสมุนไพรมะหาดจากกรมวทิยฯ์ พร้อมใหเ้อกชนผลิตในเชิงพาณิชย ์(สวพ) (สยามรัฐ 25 ธ.ค.61) 

  (7) การตรวจยีน HLA-B*1502  เพ่ือป้องกนัการแพย้า Carbabazepine (แถลงข่าวร่วมกบั สธ.20 ธ.ค.61) (กรุงเทพ

ธุรกิจ เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ เวบ็ไซตH์focus 21 ธ.ค.61 มติชนบ่าย 22 ธ.ค.61 มติชนบ่าย 24 ธ.ค.61 ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 25 ธ.ค.

61) 

  (8) กรมวิทยฯ์ มีห้องปฏิบติัการอา้งอิงตรวจแอลกอฮอลใ์นเลือดช่วยลดอุบติัเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ (สรส) 

แถลงข่าวร่วมกบั สธ. 24 ธ.ค.61  (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 24 ธ.ค.61 ไทยโพสต ์ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ เวบ็ไซต์

ไทยโพสต ์โพสตทู์เดย ์25 ธ.ค.61 มติชนบ่าย ไทยรัฐบ่าย 26 ธ.ค.61) 

2.2 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
 (1) นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์เร่ืองอนัตรายจากธูปไล่ยงุ (เอฟเอม็ 

92.5 / 13-ธ.ค.-61) 

  (2)นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์เร่ืองการตรวจยนี HLA-B*1502 เพื่อ

ป้องกนัการแพย้า Carbabazepine (รามาแชนแนล ช่อง11เคลียร์คดัชดัประเด็น 20-ธ.ค.-61) 

 (3)นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์เร่ืองสีหา้มใชใ้นเคร่ืองส าอาง (เอฟ

เอม็ 100.5 / 15-ธ.ค.-61) 

2.3 ข่าวเผยแพร่อืน่ๆ 

 (1) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เผยผลการตรวจวเิคราะห์กญัชาของกลาง เพ่ือน ามาใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์ 

(แถลงข่าวร่วมกบัองคก์ารเภสชักรรม 23 พ.ย.61) สคอ. สยวส. (ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ออนไลน์  1 ธ.ค.61) 

  (2) การจดัตั้งศูนยพ์นัธุกรรมเช้ือจุลชีพระดบัชาติ (24-26 ต.ค.61 รร.พลูแมน) (สวส) (แนวหนา้ เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 

5 ธ.ค.61) 

2.4 ภาพข่าว 

  (1) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์บัมือสมาคมกีฬายกน ้ าหนกัสมคัรเล่นแห่งประเทศไทยเฝ้าระวงัผลิตภณัฑเ์สริม

อาหารท่ีปนปลอมสารตอ้งหา้ม (ไทยรัฐ 6 ธ.ค.61 ไทยรัฐ 7 ธ.ค.61) 

 (2) นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เปิดการสมัมนาสมาชิกแผนทดสอบความช านาญ

ดา้นการตรวจยาเสพติดและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดา้นเสพติด (ไทยรัฐ 26 ธ.ค.61 แนวหนา้ 30 ธ.ค.61) 
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2.5 ข่าวพาดพงิ 

  (1) นพ.วิฑูรย ์ด่านวิบูลย ์ผูอ้  านวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าแผนการปลูกและพฒันากญัชา

เพ่ือใชท้างการแพทยว์า่ หลงัจากท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ไดอ้อกมาเปิดเผยผลการตรวจวิเคราะห์ของกลางกญัชา จาก

กองบญัชาการปราบปรามยาเสพติด พบวา่มีการปนเป้ือนยาฆ่าหญา้นั้น ไม่สามารถเอามาท ายาเพ่ือใชใ้นคนได ้ดงันั้น ทาง

องคก์ารเภสชักรรมคงจะตอ้งปรับแผนปลูกกญัชา เพ่ือสกดัสารส าคญัเอง โดยใชพ้ื้นท่ีท่ีโรงงานผลิตยารังสิตปลูกกญัชา (มติ

ชน เดลินิวส์ ข่าวสด 3 ธ.ค.61 มติชนบ่าย ข่าวสดบ่าย 4 ธ.ค.61) 

  (2) นายไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา ประธานสหพนัธ์ยกน ้ าหนักแห่งอาเซียน เปิดเผยว่า หลงัจากสมาคมกีฬายก

น ้ าหนกัสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย เดินหนา้รณรงคป้์องกนัสารกระตุน้มาตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา รวมทั้งการท า

สัญญาขอ้ตกลงความร่วมมือ กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อป้องกันไม่ให้นักกีฬายกน ้ าหนักทีมชาติไทยบริโภค

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีสารตอ้งห้ามเขา้ไปโดยไม่รู้ตวั ท าให้ชาติสมาชิกต่ืนตวัในเร่ืองดงักล่าว โดยยึดไทยเป็นประเทศ

ตน้แบบ (เวบ็ไซตส์ยามสปอร์ต 5 ธ.ค.61 สยามกีฬา เวบ็ไซตส์ยามกีฬา 6 ธ.ค.61 แนวหนา้ เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 7 ธ.ค.61) 

 "มาดามบุษ"บุษบา ยอดบางเตยหญิงเหล็กนายใหญ่สมาคมกีฬายกเหล็กไทยมองการณ์ไกล ผนึกก าลัง

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เพ่ือพฒันาในดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬาผ่าน "โครงการความร่วมมือดา้นสุขภาพของนกักีฬายก

น ้ าหนกั" พฒันาจอมพลงัไทยไม่หยดุไม่หยอ่น (เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์ 10 ธ.ค.61) 

  (3) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา แจง้วา่ ไดเ้ก็บตวัอยา่งอาหารจากสถานท่ีจ าหน่ายในเขตพ้ืนท่ี กทม.ส่ง

ตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอร์ติเซพส์พลสั ตรวจพบยาแผนปัจจุบัน 

Sildenafil ซ่ึงเป็นยาควบคุมพิเศษท่ีมีความเป็นพิษสูงหรืออาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพไดง่้าย และเป็นยาท่ีถูกจ ากดัการ

ใช ้จึงเป็นอาหารท่ีมีส่ิงท่ีน่าจะเป็นอนัตรายแก่สุขภาพเจือปนอยูด่ว้ย เขา้ข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธ์ิ (สยามรัฐออนไลน์ 5 ธ.ค.

61 สยามรัฐ 6 ธ.ค.61) 

  (4) ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบอกว่า เถาวลัยเ์ปรียง เป็น

สมุนไพรท่ีคนโบราณใชก้นัมานานเพ่ือรักษา โรคกษยั แกป้วดเม่ือย แกเ้ส้นเอ็นตึงและยงัมีการตม้กินเป็นประจ าเป็นยา

อายวุฒันะและตรวจสอบขอ้มูลการศึกษาวิจยั ก็พบวา่ เถาวลัยเ์ปรียง มีฤทธ์ิลดการอกัเสบ น่าจะเป็นทางเลือกหน่ึง ในการ

เป็นยาแกป้วดเม่ือย เพ่ือให้มัน่ใจในความปลอดภยัไดส่้งเถาวลัยเ์ปรียงให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ตรวจวิเคราะห์ เม่ือ

พบวา่ไม่มีพิษเฉียบพลนัและพิษเร้ือรัง จึงพฒันาเถาวลัยเ์ปรียงในรูปแคปซูลแกป้วดเม่ือยข้ึนใชใ้นโรงพยาบาล. ต่อมามีงาน

วิชาการ พบวา่ เถาวลัยเ์ปรียง มีฤทธ์ิเพ่ิมภูมิคุม้กนัอาจมีประโยชน์ต่อผูป่้วยเอดส์ ผูป่้วยมะเร็ง หวดั ภูมิแพ ้และยงัผ่านการ

ทดลองทางคลินิก (ทดลองในคน) ในการแกป้วดจากเข่าเส่ือม (แนวหนา้ 6 ธ.ค.61) 

  (5) สุธน วงษ์ชีรี ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร์การแพทย(์มาตรฐานห้องปฏิบติัการ)(วิทยาศาสตร์

การแพทยเ์ช่ียวชาญ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร์การแพทย์(มาตรฐาน

หอ้งปฏิบติัการ)(นกัวทิยาศาสตร์การแพทยท์รงคุณวฒิุ)กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตส์ านกันายก เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 4 

ธ.ค.61 ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 8 ธ.ค.61) 
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 (6) นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ.มอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานในสังกดัผ่านการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2561 โดยมี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เขา้รับดว้ย 

(เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 6 ธ.ค.61 มติชนบ่าย 8 ธ.ค.61)  

   (7) น.ส.ศิรพนัธ์ งามพร้อมวงษ์ กลุ่มอาสาบา้นหมายิม้ ตวัแทนของวอตช์ด๊อก ไทยแลนด์ (Watchdog Thailand) 

เปิดเผยกรณีแมว 33 ตวั ถูกสุนขัในวดัทุ่งงาย ต.ทุ่งงาย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กดัตายเหลือรอดอยูเ่พียงตวัเดียว  และไดมี้การ

ขดุซากแมว 4 ตวั ไปผ่าพิสูจน์หาสารแปลกปลอม โดยเช่ือวา่แมวทั้งหมดน่าจะถูกวางยาเพราะมีลกัษณะผิดธรรมชาติผลการ

ตรวจ พบสารแปลกปลอมบางอยา่งคลา้ยกบัยาซึมหรือยาในกลุ่มเดียวกนั แต่ยงัไม่สามารถระบุชนิดได ้ในกระเพาะอาหารมี

ขา้วท่ียงัไม่ยอ่ย ซ่ึงเป็นไปไดว้า่มีการคลุกขา้วให้กินและอาจผสมยาบางชนิดลงไปในขา้ว จะส่งช้ินเน้ือและตวัอยา่งเลือดไป

ตรวจท่ีศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12 เพ่ือหาสารแปลกปลอมวา่เป็นสารชนิดใด (ข่าวสดบ่าย 14 ธ.ค.61) 

  (8) เภสัชกรประพนธ์ อางตระกลู ท่ีปรึกษาคณะกรรมการอาหารและยา แถลงร่วมกบั ต ารวจ ปคบ. กรณีตรวจคน้

และยึด ผ ลิตภัณฑ์ เค ร่ือง ด่ื ม รังนกปลอม ท่ี วางข ายต ามแห ล่งท่ อง เท่ี ยวใน เขตก รุง เทพฯ  และป ริมณฑล 

ของบริษทั 5 แห่ง ท่ีมีการผลิตและจ าหน่ายรังนก 6 ยีห่อ้ ผลจากตรวจจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์พบวา่ไม่พบรังนกเป็น

ส่วนประกอบ (อาหารปลอม) แต่พบเป็นยางไมช้นิดหน่ึงเรียกว่า "คารายากมั" ซ่ึงไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย แต่ก็ไม่มี

ประโยชน์ต่อร่างกาย จ านวน 3 บริษทั, พบรังนกในส่วนประกอบเพียง 1 ส่วนจากส่วนผสมทั้งหมด และฉลากแสดงสูตร

ส่วนประกอบทั้งชนิดและปริมาณไม่ตรงตามท่ีไดรั้บอนุญาต ซ่ึงเป็นคนละสูตรกบัท่ีไดจ้ดทะเบียนอาหารไว ้(อาหารปลอม) 

จ านวน 1 บริษทั (ผูจ้ดัการออนไลน์ 13 ธ.ค.61 ไทยโพสต ์14 ธ.ค.61) 

 (9) กมธ.พิจารณากฎหมายพลงังานนิวเคลียร์เพ่ือสันติประชุมนัดสุดทา้ย ยึดร่างฉบบัรัฐบาลมอบอ านาจให้ สธ.

ก ากบัดูแลเคร่ืองเอกซเรยท์างการแพทย ์โดยในกฎหมายน้ีระบุกรณีการอุทธรณ์ค าสั่ง กรณีผูไ้ด้รับค าสั่งจากเจา้หน้าท่ีท่ี 

รมว.สธ.มอบหมาย เช่น อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ถา้อธิบดีเห็นวา่เคร่ืองเอกซเรยท่ี์น ามาจดแจง้ไม่มีมาตรฐานพอก็

อาจไม่รับจดแจง้ ก็จะมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสนัติ ซ่ึงอาจล่าชา้ และน่าจะให ้รมว.สธ.พิจารณา

รับอุทธรณ์ได ้(เวบ็ไซตแ์นวหนา้ เวบ็ไซตป์ระชาไท 8 ธ.ค.61) 

  ทพ.ไพศาล กงัวลกิจ นายกทนัตแพทยสภาและโฆษกคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พรบ.พลงังานนิวเคลียร์เพ่ือ

สันติ พ.ศ. ... กล่าวว่า หลงัจากกฎหมายบงัคบัใช ้รมว.สธ.น่าจะมอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ป็นหน่วยก ากบั

ดูแลและออกกฎกระทรวง เบ้ืองตน้จะหารือกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นหลกัการ (เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 24 ธ.ค.61 

  (10) คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติแตง่ตั้งนางวชิชุดา จริยะพนัธ์ุผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นชีววตัถุ (นกัวทิยาศาสตร์

การแพทยเ์ช่ียวชาญ) สถาบนัชีววตัถุ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหด้ ารงต าแหน่ง ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันา

วทิยาศาสตร์การแพทย(์ชีววทิยา) (นกัวทิยาศาสตร์การแพทยท์รงคุณวฒิุ) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 18 

ธ.ค.61 กรุงเทพธุรกิจ 19 ธ.ค.61 ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 22 ธ.ค.61) 
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 (11) ตั้งแตเ่ดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2561 ผลวเิคราะห์สารอาหารท่ีสถาบนัอาหารสุ่มเก็บจากร้านคา้ในตลาดสด 

ซุปเปอร์มาร์เกต หา้งสรรพสินคา้หาบเร่ แผงลอย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลกวา่ 46 ชนิด มีทั้งตรวจไม่พบสารเคมีหรือ

สารพิษตกคา้งหรือไม่พบเช้ือก่อโรคปนเป้ือน หรือพบแต่ยงัไม่เกินเกณฑม์าตรฐานหรือพบเกินเกณฑม์าตรฐานของประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขหรือเกณฑคุ์ณภาพทางจุลชีววทิยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหารของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

(ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 21 ธ.ค.61) 

 (12) อย.ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร MAOLO อวดอา้งสรรพคุณเกินจริงผา่นเวบ็ไซตื และส่ือ

เฟสบุ๊ก วา่ช่วยเพ่ิมขนาดอวยัวะเพศชาย จึงไดด้ าเนินคดี และเก็บตวัอยา่งส่งตรวจท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์พบยาแผน

ปัจจุบนัช่ือซิลเดนาฟิล ซ่ึงจดัเป็นยาควบคุมพิเศษ จึงไดด้ าเนินการตามกฎหมาย (เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์20 ธ.ค.61) 

  (13) รศ.ดร.อนรรฆ ขนัธะชวนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. กล่าวถึงการจัดท าบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

ระหวา่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กบัคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีในการวจิยั

และพฒันาวสัดุฉลาดเพื่องานทางการแพทย ์วา่อยาก "จุดประกาย" ให้เมืองไทยเปล่ียนผ่านสู่การเป็นผูคิ้ดคน้และผลิตมาก

ข้ึน อยา่งแผ่นดามกระดูกของเยอรมนีตกแผ่นละ 7,000-8,000 บาท ของอินเดียแผ่นละ 1,500-2,000 บาท ตอนน้ีจีนมาขาย

แผ่นละ 300 บาท พวกน้ีอยู่ท่ีมาตรฐานของเคร่ืองมือ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากับกรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย ์ มีมาตรฐานเฉพาะท่ีเราผลิต เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามยั เคร่ือง ลา้งจมูก แต่ยงัไม่มีมาตรฐานส าหรับ เคร่ืองมือท่ี

เรายงัไม่เคยท ามาก่อน (แนวหนา้ 25 ธ.ค.61) 

  (14) นายอภิชยั พลชยั คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พฒันาชุดตรวจสอบยาทรามาดอลท่ีใชง่้าย 

พกพาสะดวก รู้ผลรวดเร็วภายใน 5 นาที เหมาะกบัการตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้ท่ีใชต้วัอย่างจ านวนมาก มีราคาถูกกวา่การ

น าเขา้ ในช่วงท่ีผ่านมาไดน้ าชุดตรวจดงักล่าวไปให้หน่วยงานต่างๆ ใชป้ระโยชน์ อาทิ ส านักงานพิสูจน์หลกัฐานต ารวจ 

สถาบนันิติวิทยาศาสตร์ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส านกังานคณะกรรม การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์โรงเรียนและสถานบนัการศึกษา (กรุงเทพธุรกิจ 26 ธ.ค.61) 

   (15) จากการเสวนาซีรีส์เร่ือง อาหารปลอดภยั คร้ังท่ี 5 "ผกัไฮโดร โปนิกส์ปลอดภยั สบายใจเม่ือรับทาน" ดร.นพ.

ไพโรจน์ เสาน่วม ผูอ้  านวยการส านักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

กล่าวถึงผูบ้ริโภควา่ กรมอนามยั เคยให้เทคนิคการเลือกซ้ือผกัตอนหน่ึง ไม่ควรเลือกซ้ือผกัท่ีมีแต่ใบสวยงาม ตอ้งมองหา

แหล่งเพาะปลูกท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงสามารถสังเกตท่ีตรารับรองคุณภาพของผกั  ท่ีมอบให้โดยหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ เช่น ตรา

รับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษ จากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ หรือสัญลกัษณ์รับรองสินคา้เกษตรและอาหารจาก

กรมวชิาการเกษตร  (กรุงเทพธุรกิจ 27 ธ.ค.61) 

 

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


