
สรุปการประชาสัมพันธ์กรณีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีไอโอดีน - ๑๒๕  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑. การให้สัมภาษณ์ จ านวน ๑๒ ครั้ง 
วัน/เดือน/ปี หัวข้อ รายการ/สถานี ผู้ให้สัมภาษณ์ 
๒๐ ส.ค.๕๗ ไอโอดีน - ๑๒๕ FM ๙๒.๕ MHz. รายงานพิเศษข่าวเช้า ๗ 

นาฬิกา 
นายสุพรรณ แสงทอง ลปส. 

๒๑ ส.ค.๕๗ ไอโอดีน - ๑๒๕ FM ๙๖.๐ MHz. ๑๐.๔๐ – ๑๐.๕๕ น. 
รายการเมืองไทย ๒๔ ช่ัวโมง  

นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย 
นักฟิสิกส์รังสี ชพ. 

๒๕ ส.ค.๕๗ ไอโอดีน - ๑๒๕ FM ๙๒.๐ MHz. ๐๘.๓๐ – ๐๘,๔๕น. 
รายการรอบรั้วเสมา  

นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย 
นักฟิสิกส์รังสี ชพ. 

๒๐ ส.ค.๕๗ ไอโอดีน - ๑๒๕ FM ๙๒.๕ MHz. 
รายงานพิเศษข่าวเช้า ๗ นาฬิกา 

นายสุพรรณ แสงทอง ลปส. 

๒๐ เม.ย. ๕๘ ไอโอดีน - ๑๒๕ รายการคมชัดลึก เนช่ันทีวี เวลา ๒๐.๐๐ – 
๒๑.๐๐ น.  

นายวิวิช ธรรมวีรพงษ์ ผสร. 

๒๐ เม.ย. ๕๘ ไอโอดีน - ๑๒๕ หนังสือพิมพ์ข่าวสด นายกิตติศักดิ์  ชินอุดมศักดิ์ รอง ลปส. 
๒๐ เม.ย. ๕๘ ไอโอดีน - ๑๒๕ ASTV ช่วงข่าว News ๑ “” 
๒๐ เม.ย. ๕๘ แถลงข่าวเรื่องไอโอดีน – 

๑๒๕ 
สื่อมวลชนประจ ากระทรวงสาธารณสุข “” 

 ๒๒ เม.ย. ๕๘ ไอโอดีน - ๑๒๕ วิทยุครอบครัวข่าว ๓ 
(สัมภาษณ์โดย คุณธีระ ธัญญะไพบูลย์) 

“” 

 ๒๒ เม.ย. ๕๘ ไอโอดีน - ๑๒๕  ไทยรัฐทีวี “” 
 ๒๓ เม.ย. ๕๘ ไอโอดีน - ๑๒๕ สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ รายการ “ชีวิตกับ

วิทยาศาสตร”์ เป็นเวลาประมาณ ๑๐ นาที 
เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐ น. 

“” 

๘ พ.ค. ๕๘ การสัมมนา การสร้าง
ความเข้าใจในการดูแล
ผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วย
วิธีการฝังวัสดุ
กัมมันตรังสีแบบถาวร 

Most Tv/ PPTV/ Tv.11/ Tv.3/ NBT/ 
Tv.3 Family/ ONE HD/  Fm.108/วิทยุ
กทม./นสพ.กรุงเทพธุรกิจ/วารสาร
วิทยาศาสตร์ 

“” 

 
๒. สื่อโทรทัศน์ จ านวน ๒๐ ครั้ง 
วัน/เดือน/ปี หัวข้อ รายการ / สถานี จ านวน  

๒๐ เม.ย. ๕๘ คม-ชัด-ลึก ฝังแร่ รักษามะเร็ง รายการคมชัดลึก เนช่ันทีวี เวลา ๒๐.๐๐ – 
๒๑.๐๐ น.  

๑ 

๒๐ เม.ย. ๕๘ สธ.เตือนฝังแร่รักษารังสี รายการข่าวไทยพีบีเอส ๑ 
๒๑ เม.ย. ๕๘ ก.สาธารณสุข แถลงข่าว การดูแลผู้ป่วย

มะเร็งจากการฝังแร่ไอโอดีน - ๑๒๕ 
ASTV ช่วงข่าว News ๑ ๑ 

๒๑ เม.ย. ๕๘ เตือนฝังแร่จีนไม่แก้มะเร็ง ไทยทีวีนิวส ์ ๑ 
๒๑ เม.ย. ๕๘ เตือนอันตรายจากการฝังแร่ I-๑๒๕ รักษา

มะเร็ง 
TNN TV ๑ 

๒๑ เม.ย. ๕๘ แพทย์ขอให้ผู้ที่ฝังแร่รังสีจากจีนเข้า
รายงานตัวหวั่นกระทบคนรอบข้าง 

รายการข่าวไทยพีบีเอส ๑ 

๒๑ เม.ย. ๕๘ สธ.เตือนผู้ป่วยท่ีไปฝังแร่รักษามะเร็ง Moph Channel ๑ 



วัน/เดือน/ปี หัวข้อ รายการ / สถานี จ านวน  
๒๑ เม.ย. ๕๘ สธ. เตรียมประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับฝัง

แร่ไอโอดีนจาก รพ.ในจีน 
รายการข่าวไทยพีบีเอส ๑ 

๒๑ เม.ย. ๕๘ เตือนคนไทยรักษามะเร็งที่จีน ตรวจ
ปริมาณรังส ี
 

Bright TV ๑ 

๒๒  เม.ย. ๕๘ เตือนคนไทยรักษามะเร็งที่จีน ตรวจ
ปริมาณรังสี 

ไทยรัฐทีวี ๑ 

๒๗ เม.ย. ๕๘ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เตือนสินค้า
หลายชนิดมีรังสี 

เรื่องเด่นเย็นนี้ TV๓ ๑ 

๒๗ เม.ย. ๕๘ สนง.ปรมาณูสร้างความปลอดภัย
นิวเคลียร์และรังสี 

TV SPRING NEWS_ปรากฏการณ์ข่าวจริง 
 

๑ 

๒๗ เม.ย. ๕๘ ครบรอบ ๕๔ ปี ส านักงานปรมาณูฯ ข่าวค่ า NBT ๑ 
๘ พ.ค. ๕๘ ก.วิทย์ฯ เร่งให้ความรู้ประชาชนเรื่องการ

ฝังแร่ไอโอดีน 
เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ๑ 

๘ พ.ค. ๕๘ ก.วิทย์ฯ เร่งให้ความรู้ประชาชนเรื่องการ
ฝังแร่ไอโอดีน 

Most Tv/ PPTV/ Tv.11/ Tv.3/ NBT/ ONE 
HD 

๖ 

 
๓. สื่อวิทยุ จ านวน ๙ ครั้ง 
วัน/เดือน/ปี หัวข้อ รายการ / สถานี จ านวน 
๒๑ ส.ค.๕๗ สัมภาษณ์เรื่อง ปส.เตือนผู้ป่วยรักษา

มะเร็งฝังแร่ไอโอดีน – ๑๒๕ จาก
ต่างประเทศ 

FM ๙๖.๐ MHz. รายการเมืองไทย ๒๔ช่ัวโมง ๑  

๒๒ ส.ค.๕๗ ปส.ระดมผู้แทนอาเซียนฯ FM ๙๗.๐  MHz. รายการโอเคอิงลิช ๑๙.๓๐ น. ๑  
๒๕ ส.ค.๕๗ สัมภาษณ์เรื่อง ปส.เตือนผู้ป่วยรักษา

มะเร็งฝังแร่ไอโอดีน – ๑๒๕ จาก
ต่างประเทศ 

FM ๙๒.๐ MHz. รายการรอบรั้วเสมา ๑  

๒๕ ส.ค.๕๗ ปส. ระดมความบุคลากรแพทย์ คุมเข้ม
ความปลอดภัยการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วย
รังส ีไอโอดีน –๑๓๑ 

FM ๙๗.๐  MHz. รายการโอเคอิงลิช ๑๙.๓๐ น. ๑ 

๒๘ ส.ค.๕๗ “” FM ๘๙.๕ MHz. รายการห้องรับแขก ๗.๓๐ น. ๑ 
 ๒๓ เม.ย. ๕๘ ไอโอดีน - ๑๒๕ วิทยุครอบครัวข่าว ๓ 

(สัมภาษณ์โดย คุณธีระ ธัญญะไพบูลย์) 
๑ 

 ๒๕ เม.ย. ๕๘ ไอโอดีน - ๑๒๕ สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ รายการ “ชีวิตกับ
วิทยาศาสตร”์ เป็นเวลาประมาณ ๑๐ นาที เวลา 
๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐ น. 

๑ 

๘ พ.ค. ๕๘ ก.วิทย์ฯ เร่งให้ความรู้ประชาชนเรื่องการ
ฝังแร่ไอโอดีน 

Fm.108 /วิทยุกทม. ๒ 

   
๔. สื่อหนังสือพิมพ์ จ านวน ๒๘ ครั้ง 
วัน/เดือน/ปี หัวข้อ หนังสือพิมพ์ 
๑๘ ส.ค. ๕๗ เตือนฝังแร่รักษามะเร็ง ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
๒๐ ส.ค. ๕๗ ปส.เตือนผู้ป่ายรักษามะเร็งฝังแร่ไอโอดีน - ๑๒๕ กรุงเทพธุรกิจ   
๒๔ ส.ค. ๕๗ สกู๊ปข่าว : ส านักงานปรมาณูฯ ห่วงรังสีแพร่ ฝังแร่รักษาโรค เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
๒๗ ส.ค. ๕๗ ปส.เตือนผู้ป่วยรักามะเร็ง ฝังแร่ไอโอดีน-๑๒๕ จากต่างประเทศ สยามรัฐ   



วัน/เดือน/ปี หัวข้อ หนังสือพิมพ์ 
๓๐ ส.ค. ๕๗ ปส. ประเมินผลรักษามะเร็งไทรอยด์ด้วยไอโอดีน - ๑๓๑ คมชัดลึก   
๒๑ เม.ย. ๕๘ จี้ผู้ป่วย “ฝังแร่ถาวร” ท่ีจีนแสดงตัวกรมแพทย์หวั่นอันตรายคนรอบข้าง ASTVผู้จัดการ 
๒๑ เม.ย. ๕๘ เตือนฝังแร่จีนชี้ไม่แก้มะเร็ง ข่าวสด  
๒๒ เม.ย. ๕๘ ปส. เตือนศึกษาข้อมูลก่อนฝังแร่รักษามะเร็ง กรุงเทพธุรกิจ 
๒๒ เม.ย. ๕๘ สธ. เตือนฝังแร่เสี่ยงมะเร็งเม็ดเลือด ไทยรัฐ 
๒๒ เม.ย. ๕๘ เรียกผู้ป่วยฝังแร่รักษามะเร็งตรวจรังสีด่วนหว่ันมีอันตราย มติชน 
๒๒ เม.ย. ๕๘ ตามด่วนอีก ๕๐๐ คนไทย-ที่ไปฝังแร่จีน ข่าวสด 
๒๒ เม.ย. ๕๘ Cancer patients face radioactive scare Bangkok Post 
๒๒ เม.ย. ๕๘ สธ. เตือนฝังแร่จีน-ไม่แก้มะเร็ง ข่าวสด 
๒๒ เม.ย. ๕๘ สธ. เตือนอย่าเชื่อฝังแร่รักษามะเร็ง โพสต์ทูเดย์ 
๒๒ เม.ย. ๕๘ สาธารณสุขเตือนคนไทย แห่ฝังแร่รักษามะเร็ง New 108 
๒๒ เม.ย. ๕๘ อันตรายคนใกล้ตัว/คนท้อง-เด็ก/ขึ้นลิสต์ ๓๕ ราย เตือนฝังแร่แผ่

กัมมันตรังสี 
สยามรัฐ 

๒๒ เม.ย. ๕๘ อึ้งเคสฝังแร่ในสมองเด็ก ๒ ขวบ ASTV ผู้จัดการรายวัน 
๒๓ เม.ย. ๕๘ ทุเวชกรรม-ฝังแร่ถาวรรักษามะเร็งเมืองจีนอันตรายทางรงสีที่คนไทยหวัง

รัฐฯ ปกป้อง 
ไทยโพสต ์

๒๓ เม.ย. ๕๘ ปส. แนะวิธีปฏิบัติสกัดไอโอดีน-๑๒๕ มติชน 
๒๓ เม.ย. ๕๘ ฝังแร่รักษามะเร็ง ถูกวิธ=ีทางรอด มติชน 
๒๓ เม.ย. ๕๘ ตามด่วน-ไปฝังแร่จีนถึง ๕๐๐ คน ข่าวสด 
๒๓ เม.ย. ๕๘ คนไทยฝังแร่ไม่โผล่ ข่าวสด 
๑ พ.ค. ๕๘ ปส. สัมมนาสร้างความเข้าใจฝังแร่รักษามะเร็ง กรุงเทพธุรกิจ 
๘ พ.ค. ๕๘ การสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังวัสดุ

กัมมันตรังสีแบบถาวร 
สังคมสยามรัฐ / สยามรัฐ 

๙ พ.ค. ๕๘ ร้องไอเออีเอเร่งก าชับจีนปมฝัง “แร่” รักษา กรุงเทพธุรกิจ 
๑๑ พ.ค. ๕๘ สัมมนา การสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝัง

วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร 
ข่าวสด (ภาพข่าว) 

๑ พ.ค. ๕๘ ปส. สัมมนาสร้างความเข้าใจฝังแร่รักษามะเร็ง กรุงเทพธุรกิจ 
๘ พ.ค. ๕๘ การสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังวัสดุ

กัมมันตรังสีแบบถาวร 
สังคมสยามรัฐ / สยามรัฐ 

 
๕. สื่อออนไลน์ (หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ทีวีออนไลน์ และอ่ืน ๆ) จ านวน ๑๘ ครั้ง 

วัน/เดือน/ปี หัวข้อ ชื่อเว็บไซต์ 
๒๑ เม.ย. ๕๘ แฉ! ฝังแร่ที่จีนไร้มาตรฐาน อ้ึง! พบเคสฝังในสมองเด็ก 2 ขวบ  www.manager.co.th 
๒๑ เม.ย. ๕๘ ‘ฝังแร่ถาวร’ ภาครัฐอย่าคิด “รพ.อยู่เมืองจีน ไม่สามารถท าอะไรได”้  www.isranews.org 
๒๑ เม.ย. ๕๘ สธ.ห่วงฝังแร่รักษามะเร็งหวั่นแผ่รังส ี www.bangkokbiznews.com 
๒๑ เม.ย. ๕๘ เตือนฝังแร่รักษามะเร็ง ขาดมาตรฐานเสี่ยงได้รับผลกระทบ www.matichon.co.th 
๒๒ เม.ย. ๕๘ ๓ รายฝังแร่เข้าตรวจท่ีรามาฯ www.matichon.co.th 
๒๒ เม.ย. ๕๘ ตามด่วนอีก๕๐๐คนไทย-ที่ไปฝังแร่จีน สธ.หวั่นแพร่รังสี เผยเด็ก2ขวบก็ม ี www.khaosod.co.th 
๒๒ เม.ย. ๕๘ เตือนคนไทยฝังแร่รักษามะเร็งท าตามข้อแนะน าหมอเคร่งครัด ป้องกันแผ่

รังสีให้คนใกล้ชิด  
www.hfocus.org 

๒๒ เม.ย. ๕๘ ‘สธ.’ประสานจีน ขอทราบจ านวนคนไทยแห่ฝังแร ่ www.bangkokbiznews.com 
๒๒ เม.ย. ๕๘ ตาม ๕๐๐ คนไทยฝังแร่จีน สธ.หวั่นแพร่รังส ี mcot-web.mcot.net 
๒๒ เม.ย. ๕๘ ฝังแร่รักษา / แพร่มะเร็ง www.thairath.co.th 

http://www.manager.co.th/
http://www.isranews.org/
http://www.bangkokbiznews.com/
http://www.matichon.co.th/
http://www.matichon.co.th/
http://www.khaosod.co.th/
http://www.hfocus.org/
http://www.bangkokbiznews.com/
http://www.thairath.co.th/


 
๖. ผลิตเอกสารเผยแพร่ จ านวน ๒ รายการ  

เดือนที่
เผยแพร่ 

ชื่อเรื่อง  ประเภท จ านวน 

ม.ีค.๕๘ ข้อแนะน าด้านความปลอดภัยทางรังสีส าหรับการรักษาโรคมะเร็งด้วย
วิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร 

แผ่นพับ ๑๐,๐๐๐ แผ่น 

พ.ค. ๕๘ คู่มือความปลอดภัยทางรังสี การใช้วัสดุกัมมันตรังสีส าหรับงานการฝัง
วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร 

หนังสือ ๕,๐๐๐ เล่ม 

 
๗. สื่อมวลชนสัมพันธ์ จ านวน ๒ ครั้ง  
วัน/เดือน/ปี ชื่อกิจกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม/สื่อ 

๒๑ เม.ย. ๕๘ แถลงข่าวเรื่องไอโอดีน – ๑๒๕ กับกระทรวง
สาธารณสุข   

กระทรวงสาธารณสุข สื่อมวลชนกระทรวง
สาธารณสุข 

๘ พ.ค. ๕๘ สัมมนา การสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย
โรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร 

โรงแรมอมารี  
ดอนเมืองแอร์พอร์ต 

สื่อมวลชน ๑๕ คน 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๒๐๐ คน 

 
๘. ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ จ านวน ๔ ครั้ง   
เดือนที่เผยแพร่ เร่ือง 

ส.ค.๕๗ ปส.เตือนผู้ป่วยรักษามะเร็งฝังแร่ไอโอดีน - ๑๒๕ จากต่างประเทศ 
เม.ย. ๕๘ ปส. เตือนผู้ป่วยฝังแร่ไอโอดีน – ๑๒๕ เพื่อรักษามะเร็งจากต่างประเทศ หลังส่อผลกระทบวงกว้าง 
พ.ค. ๕๘ ปส. เปิดเวทีแจงข้อแนะน า หลังฝังแร่ไอโอดีน – ๑๒๕ 
มิ.ย. 58 ปส. เร่งหารือมาตรการและแนวทางปฏิบัต ิผู้ป่วยฝังแร่จากจีน 

 
 

วัน/เดือน/ปี หัวข้อ ชื่อเว็บไซต์ 
๒๔ เม.ย. ๕๘  เตือน! ฝังแร่ ไม่แก้มะเร็ง http://mono29.mthai.com 
๒๗ เม.ย. ๕๘ เชื่อจีนยอมให้ข้อมูลผู้ป่วยฝังแร่ คาดสัปดาห์หน้าได้รายชื่อ  www.manager.co.th 
๒๘ เม.ย. ๕๘ ฝังรักษามะเร็งอันตราย http://cuptv.com 

๒๘ เม.ย. ๕๘ เชิญร่วมสัมมนาการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสี
แบบถาวร โดย ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

www.dek-d.com 

๘ พ.ค. ๕๘ ก.วิทย์ฯ เร่งให้ความรู้ประชาชนเรื่องการฝังแร่ไอโอดีน www.krobkruakao.com 
๘ พ.ค. ๕๘ คัดข่าวดี/ การฝังไอโอดีน- ๑๒๕  
๙ พ.ค. ๕๘ ฝาก IAEA ก าชับจีนฝังแร่รักษามะเร็ง www.eureka.bangkokbiznews.c

om 
๙ พ.ค. ๕๘ ปส. เปิดเวทีแจงข้อแนะน า หลังฝังแร่ไอโอดีน – ๑๒๕ Thinsiam.com 
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http://www.manager.co.th/
http://cuptv.com/
http://www.dek-d.com/
http://www.krobkruakao.com/
http://www.eureka.bangkokbiznews.com/
http://www.eureka.bangkokbiznews.com/

