
 
 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดอืนธันวาคม 2562 

 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                 8 เร่ือง 

 1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                      5 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน ธ.ค.62 เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 197  คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                     64 คร้ัง  

                         (วทิย ุ1 คร้ัง ส่ือส่ิงพิมพ ์16 คร้ัง  ส่ือออนไลน์  47  คร้ัง) 

  1.2.2 ข่าวพาดพิง 15  เร่ือง        181  คร้ัง  

            (ส่ือส่ิงพิมพ ์48 คร้ัง  ส่ือออนไลน์ 85 คร้ัง)              

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน                          1,708,251.50 บาท 

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                                  1,693,251.50 บาท           

-  ส่ือวทิย ุ                                            15,000.00  บาท 

-  ส่ือโทรทศัน ์                                                    -  บาท           

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ านวน 72 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)   

  - ทางอีเมล                                  18   ราย 

  - ทางโทรศพัท ์                                 12     ราย 

  - ทางแฟนเพช เฟชบุค๊                              37     ราย 

  - มาดว้ยตนเอง           5       ราย 

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง 

ตารางที ่1 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ตามลกัษณะของผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 64 64 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 133 0 133 0 
รวม 197 64 133 0 
 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ในเดือนธนัวาคม 2562 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้งหมด 197 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการส่งเผยแพร่ และสมัภาษณ์ จ านวน 64 ช้ินข่าว ข่าวท่ี

หน่วยงานอ่ืนใหข้่าวพาดพิงถึงกรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 133  ช้ินข่าว  และไม่มีข่าวลบ 
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ตารางที ่ 2  จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จ าแนกตามประเภทของเนือ้หาข่าว 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ดา้นวชิาการ ดา้นบริการ ดา้นบริหาร 
จ านวน จ านวน จ านวน 

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 64 1 63 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 133 0 129 4 
รวม 197 1 192 4 
 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าว เป็นข่าวดา้นวิชาการ 1 ช้ินข่าว ดา้นบริการ 192 ช้ินข่าว 

และดา้นบริหาร 4 ช้ินข่าว  (บางช้ินข่าวจ าแนกเน้ือหาข่าวไดม้ากกวา่ 1 ประเภท) 

ตารางที ่3 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จ าแนกตามบทบาทข่าวทีส่ื่อน าเสนอ 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ใหข้่าวสาร ใหค้วามรู้ ชกัจูงใจ 
จ านวน จ านวน จ านวน 

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 64 64 1 1 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 133 133 0 0 

รวม 197 197 1 1 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบวา่ ข่าวทั้งหมดจ านวน 197 ช้ินข่าวมีลกัษณะเป็นการให้

ข่าวสาร และมีลกัษณะให้ความรู้ และชักจูงใจร่วมด้วยอย่างละ 1 ช้ินข่าว (บางช้ินข่าวจ าแนกเน้ือหาข่าวได้มากกว่า 1 

ประเภท) 

ตารางที ่4 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จ าแนกตามหน่วยงานในกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

ประเภท
ข่าว 

จ านวน 
ข่าว 

สสว สมป สยวส สคอ สวส สวพ สชว สรส สววพ สชพ ผน สล กพร จสน 
คุม้ 
ครอง 

ศวก ผบ 

ข่าว
เผยแพร่ 

64 0 11 2 9 15 9 0 15 1 0 3 0 0 14 0 9 0 

ข่าว
พาดพิง 

133 2 2 32 89 13 8 0 0 0 1 0 0 0 1 1 15 3 

รวม 197 2 13 34 98 28 17 0 15 1 1 3 0 0 15 1 24 3 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบวา่ หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้งเรียงตามล าดบั ดงัน้ี ส านกัคุณภาพและ

ความปลอดภยัอาหาร 98 ช้ินข่าว ส านกัยาและวตัถุเสพติด 34 ช้ินข่าว สถาบนัวิจยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข 28 ช้ินข่าว ศูนย์

วทิยาศาสตร์การแพทย ์24 ช้ินข่าว สถาบนัวจิยัสมุนไพร 17 ช้ินข่าว ส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์ กองการแพทยจี์โนมิกส์

และสนับสนุนนวตักรรม 15 ช้ินข่าวเท่ากัน ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 13 ช้ินข่าว กองแผนงานและวิชาการ ข่าว

ผูบ้ริหาร 3 ช้ินข่าวเท่ากัน เท่ากัน ส านักเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 2 ช้ินข่าว ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย ์

สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์กลุ่มคุม้ครองจริยธรรม 1 ช้ินข่าวเท่ากนั  (บางช้ินข่าวจ าแนกเน้ือหาข่าวไดม้ากกวา่ 1 

หน่วยงาน) 
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ตารางท่ี 5 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ าแนกตามจ านวนคร้ัง/ช้ินข่าวท่ีลงในส่ือส่ิงพิมพ ์

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
สยามรัฐ 1 2 3 
แนวหนา้ 3 2 5 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 6 12 18 
มติชน/มติชนบ่าย  2 18 20 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 2 4 6 
ไทยโพสต ์ 1 3 4 
ข่าวสด 0 2 2 
บางกอกโพสต ์ 1 0 1 
กรุงเทพธุรกิจ 0 1 1 
คมชดัลึก 0 1 1 
ผูจ้ดัการ 0 1 1 
ฐานเศรษฐกิจ 0 1 1 
ข่าวหุน้ 0 1 1 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 47 85 132 
รวม 63 133 196 

 หนงัสือพิมพท่ี์น าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ มติชน 20 คร้ัง รองลงมา ไทยรัฐ 18 

คร้ัง เดลินิวส์ 6 คร้ัง แนวหนา้ 5 คร้ัง ไทยโพสต ์ 4 คร้ัง สยามรัฐ 3 คร้ัง ข่าวสด 2 คร้ัง บางกอกโพสต ์กรุงเทพธุรกิจ คมชดั

ลึก ผูจ้ดัการ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวหุน้ ฉบบัละ 1 คร้ัง และส่ือออนไลน์ 132 คร้ัง   

 

2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดอืนธันวาคม 2562  จ านวน 8  เร่ือง 

  (1) สธ.พฒันาห้องปฏิบัติการ รพ.สมเด็จพระยุพราชมีมาตรฐานสากลครบทั้ ง 21 แห่ง พร้อมประยุกต์ระบบ

คุณภาพ และบริการสู่ชุมชน (สมป) (เวบ็ไซตม์ติชน เวบ็ไซตt์hailandplus 6 ธ.ค.62) 

  (2) กรมวิทยาศาสตร์ การแพทยเ์ฝ้าระวงัไขมนัทรานส์ ในอาหาร (สคอ)  (เวบ็ไซต์thailandplus เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

เวบ็ไซต์มติชน เวบ็ไซต์มติชนสุดสัปดาห์ เวบ็ไซต์ผูจ้ดัการ เวบ็ไซต์thebangkokinsight เวบ็ไซต์chiangmainews  เวบ็ไซต์

ไทยรัฐ 13-ธ.ค.-62 ไทยรัฐ 14 ธ.ค.62) 

 (3) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยร่์วมกบักรมหม่อนไหมพฒันางานวิจยัสร้างมูลค่าเพ่ิมสมุนไพรไทย (สวพ) MOU 

17 ธ.ค.62 (เวบ็ไซตt์hailandplus ผูจ้ดัการออนไลน์ มติชนออนไลน์ เวบ็ไซตt์hai today news 17 ธ.ค.62 สยามรัฐออนไลน์ 

18 ธ.ค.62 ไทยรัฐบ่าย 19 ธ.ค.62 แนวหนา้ เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 24 ธ.ค.62) 
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 (4) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์สอบเทียบเคร่ืองวดัแอลกอฮอล์-ตรวจปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือดสนบัสนุนการ

ลดอุบติัเหตุจราจรทางบกในเทศกาลปีใหม่ (สรส สวส) แถลงข่าวร่วมกบั กสธ. 18 ธ.ค.62 (เวบ็ไซตt์hailandplus ผูจ้ดัการ

ออนไลน์ มติชนออนไลน์ เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 19 ธ.ค.62 ไทยโพสต ์20 ธ.ค.62 ไทยรัฐบ่าย 21 ธ.ค.62 แนวหนา้ เวบ็ไซตแ์นว

หนา้ 30 ธ.ค.62) 

 (5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์มอบของขวญัปีใหม่ตรวจยีนแพย้ารักษาโรคเก๊าต์ฟรี  (จสน) (เวบ็ไซต์มติชน 

เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ เวบ็ไซตc์hiangmainews เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์เวบ็ไซตแ์นวหนา้  เวบ็ไซตไ์ทยพีบีเอส 

เวบ็ไซตv์oiceonline เวบ็ไซตP์PTV 20 ธ.ค.62 ไทยรัฐ มติชน 21 ธ.ค.62 มติชนบ่าย 22 ธ.ค.62 แนวหนา้ 23 ธ.ค.62) 

 (6) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยข์อเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย ์นักวิจยั และบุคคลทัว่ไปร่วมการประชุมวิชาการ

วทิยาศาสตร์การแพทยค์ร้ังท่ี 28 (สววพ. ผน.) (ไทยรัฐบ่าย 25 ธ.ค.62) 

 (7) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยเ์พ่ิมมาตรการก ากบัดูแลเช้ือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (สมป) (เวบ็ไซต์มติชน 

เวบ็ไซตv์oiceonline เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซตค์มชดัลึก เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซต์thailandplus 25 

ธ.ค.62 เวบ็ไซตเ์ดอะเนชัน่ เวบ็ไซตN์NT 27 ธ.ค.62) 

  (8) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยห์นุนนโยบายลดความแออดัในโรงพยาบาล 25 ธ.ค.62 (ผน) (เวบ็ไซตt์hailandplus 

เวบ็ไซตม์ติชน 27 ธ.ค.62) 

2.2 ข่าวเผยแพร่อืน่ๆ 

 (1) กรมวทิยฯ์ เตือนอนัตรายการกินอาหารผสมกญัชาออกฤทธ์ิไดเ้หมือนการเสพ (สยวส) (เวบ็ไซตแ์นวหนา้ แนว

หนา้ 2 ธ.ค.62) 

ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
 (1) นพ.โอภาส การยก์วินพงศ์ อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์ห้สัมภาษณ์เร่ือง ชุดทดสอบกญัชา (วทุิเอฟเอ็ม
92.5 รายการเล่าสู่กนัฟัง 5 ธ.ค.62) 
 (2) นพ.โอภาส การยก์วินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยใ์ห้สัมภาษณ์เร่ือง การตรวจแอลกอฮอลใ์นเลือด
โดยวิธีเป่าลมหายใจ และการเจาเลือดตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ (เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซตt์hebangkokinsight 
เวบ็ไซตt์haigov 18 ธ.ค.62 เดลินิวส์ บางกอกโพสต ์เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 20 ธ.ค.62 เดลินิวส์บ่าย 21 ธ.ค.62) 
 (3) ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ใหส้มัภาษณ์เร่ืองการตรวจไอคิวเด็กดว้ยยนียงัไม่มีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์วา่
เป็นไปได ้(เวบ็ไซตn์ationtv 1 ธ.ค.62) 
2.4 ภาพข่าว 

 (1) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชลงนามความร่วมมือในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์เก่ียวกบัการแพทย์

แผนไทย และการพฒันางานวจิยัดา้นสมุนไพร (ไทยรัฐ 2 ธ.ค.62)  
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2.5 ข่าวพาดพงิ 

 (1) สารพิษ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่าในส่วนของกระทรวง
สาธารณสุข คือ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย  ์ ยืนยนัมติเดิมให้แบน 3 สารพิษ
ทนัที (ฐานเศรษฐกิจ 1 ธ.ค.62) 
 ขอบคุณ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลดักระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพศาล ดัน่คุม้ เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ียืนหยดัอุดมการณ์เพื่อสุขภาพของมวล
มนุษยชาติ (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 1 ธ.ค.62) 
 รศ.ภญ.จิราพร ล้ิมปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม ลาออกจากคณะกรรมการวตัถุอนัตรายทันที โดยยืนยนัว่า
ไม่ใช่มติเอกฉันท์ สอดคลอ้งกับ นพ.โอภาส การยก์วินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และ นพ.ไพศาล ดั่นคุม้ 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  แถลงข่าวว่าย ังไม่มีการลงมติ (ไทยโพสต์ มติชนบ่าย มติชน 1 ธ.ค.62 
เวบ็ไซตk์aohoon มติชนบ่าย มติชน ไทยรัฐ ไทยรัฐบ่าย เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 2 ธ.ค.62  ) 
  นพ.ไพศาลเป็นตวัแทนในสัดส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ในบอร์ดวตัถุอนัตรายร่วมกบั นพ.โอภาส การยก์วิน
พงศ ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ยนืยนัวา่ตวัแทนจาก สธ.ไม่ไดล้งมติใดๆ พร้อมทั้งไดอ้ภิปรายขอ้มูลของ 3 สารเคมี
ท่ีมีผลต่อสุขภาพต่อท่ีประชุมเม่ือ 27 พฤศจิกายน และยืนยนัในมติเดิมท่ีไดล้งมติไปแลว้ (มติชนบ่าย มติชน 3 ธ.ค.62 ไทย
โพสต ์เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์4 ธ.ค.62) 
  นพ.โอภาส การยก์วินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย  ์กล่าวว่า ยินดีให้มีการเปิดเผยเทปการประชุมคร้ัง
ล่าสุด ขอให้เปิดตั้งแต่ตน้จนจบ อยา่เปิดบางช่วงบางตอนเพราะจะท าใหเ้กิดการตีความผิดได ้ขอใหบ้นัทึกใหค้รบถว้น อยา่
ตดัเอาตอนใดตอนหน่ึงมา จะเป็นเอกสารอา้งอิงได้ (ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน 5 ธ.ค.62 
ไทยรัฐบ่าย เดลินิวส์บ่าย 6 ธ.ค.62) 
  นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลดัสธ. รายงานวา่ในส่วนของเลขาธิการ อย. และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ ใน
ฐานะสมาชิกใน กก.วตัถุอนัตรายฯ สดัส่วนของสธ.ไดท้ าหนงัสือทว้งติงไปท่ีประธานฯ เก่ียวกบัมติเม่ือวนัท่ี 27 พ.ย.  
(กรุงเทพธุรกิจ 5 ธ.ค.62) 
  ศ.นพ.ธีระวฒัน์ ให้สัมภาษณ์ว่า ตอ้งการรวบรวมรายช่ือของแพทยท่ี์ไม่เห็นด้วยกบัมติของคณะกรรมการวตัถุ
อนัตรายใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีใหพิ้จารณาทบทวนมติของคณะกรรมการวตัถุอนัตราย และวา่ 
ภายในเดือนมีนาคมน้ีมหาวิทยาลยั 9 แห่ง ในประเทศไทย จะร่วมกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ และส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะมีชุดตรวจหาสารเคมีส าหรับประชาชนในพ้ืนท่ีน าไปใชต้รวจเบ้ืองตน้เม่ือไป
ซ้ือผกั ผลไม ้ซ่ึงจะรู้ผลภายใน 10 นาที และราคาถูก (เวบ็ไซตม์ติชน เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ 10 ธ.ค.62 มติชน ผูจ้ดัการ เวบ็ไซต์
มติชนสุดสปัดาห์ 11 ธ.ค.62 เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 20 ธ.ค.62 ) 
  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ทุกหน่วยงานใน
สงักดักระทรวงสาธารณสุขจะเดินหนา้รณรงคต์่อตา้นสารพิษอยา่งเต็มท่ี องคก์ารอาหารและยา กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
เป็นตน้  งดซ้ืออาหารพืชผกัผลไม่ท่ีมีสารปนเป้ือน (เวบ็ไซตi์nnnews 6 ธ.ค.62) 
  ตัวแทนคณะกรรมการวัตถุอันตราย 2 คน จากกระทรวงสาธารณสุขคือ นายไพศาล ดั่นคุ ้ม เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา  และ นพ.โอภาส  การยก์วนิพงศ ์อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ผูแ้ทนปลดักระทรวง 
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สาธารณสุข ไดท้ าหนังสือแจง้ผลการพิจารณากลบัไปกลุ่มวิชาการและเลขานุการ กองบริหารจดัการวตัถุอนัตราย กรม
โรงงานอุตสาหกรรม ไม่รับรองผลการประชุมวนัท่ี 27 พ.ย. (เวบ็ไซตส์ยามรัฐ เวบ็ไซตม์ติชน ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซต์
แนวหน้า  เวบ็ไซต์isranews 21 ธ.ค.62 เว็บไซต์ไทยโพสต์  เวบ็ไซต์คมชัดลึก ไทยโพสต์ มติชน 22 ธ.ค.62 มติชนบ่าย 
เดลินิวส์บ่าย  23 ธ.ค.62) 
 ศ.นพ.ธีระวฒัน์ ให้สัมภาษณ์วา่ สธ.เหลือผูแ้ทนในคณะกรรมการวตัถุอนัตรายเพียง 2 คน คือ เลขา อย. กบัอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เป็นจ านวนคนคงคา้นไม่ได้ หากไม่พูดถึงเหตุผลและอนัตรายเป็นส าคญั (เวบ็ไซต์มติชน 
เวบ็ไซตม์ติชนสุดสปัดาห์ 26 ธ.ค.62) 
 นายอนุทิน ชาญวรีกลู รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขกล่าววา่ กระทรวงพร้อมช้ีแจง
คณะกรรมาธิการของสภาผู ้แทน ราษฎรเหตุ ผลแบนสารพิษ  โด ยจะ ส่ งรัฐมนต รี  ปลัดกระท รวง อ ธิบ ดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเลขาธิการ อย.ไปตอบขอ้ซักถาม (เวบ็ไซต์แนวหน้า เวบ็ไซต์bangkokinsight  เวบ็ไซต์
เดลินิวส์ เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์ ผูจ้ดัการออนไลน์ 26 ธ.ค.62)  
 (2) สถาบนัอาหารไดสุ่้มตวัอยา่งย  าไข่แดงเค็มจ านวน 5 ตวัอยา่ง จาก 5 ยา่นการคา้ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อน ามาตรวจ
วิเคราะห์ เช้ือซาลโมเนลลาปนเป้ือน ผลปรากฏว่าพบย  าไข่แดงเค็ม  4 ตัวอย่าง มี เช้ือซาลโมเนลลาปนเป้ือน 
 ตามเกณฑคุ์ณภาพทางจุลชีววทิยาของอาหารและภาชนะสัมผสัอาหารฉบบัท่ี 3(พ.ศ.2560)ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์
ก าหนดให้อาหารประเภทย  าตอ้งไม่พบเช้ือซาลโมเนลลาปนเป้ือนเลย (ไทยรัฐบ่าย 5 ธ.ค.62 เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ ไทยรัฐ 6 ธ.ค.
62 เวบ็ไซตม์ติชนสุดสปัดาห์ เวบ็ไซตb์angkokinsight เวบ็ไซตn์ews.mthai7 ธ.ค.62) 
 (3) มูลนิธิสวิงดูแลคนท าอาชีพขายบริการ โดยเฉพาะดูแลเร่ืองความปลอดภยั เช่น ให้ความรู้ ให้มีคลินิกท่ีไดรั้บ
การรับรองจากกรมวิทยาสตร์การแพทยใ์ห้บริการตรวจสุขภาพส าหรับ Sex Worker ตรวจเลือด และตรวจหาโรคท่ีเกิดจาก
เพศสมัพนัธ์ (เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 6 ธ.ค.62) 
 (4) นายอนุทิน ชาญวีรกลู รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขพบปะหารือกบันายเอมิลิ
โอ เด มิเกล กาลาเบีย เอกอคัรราชทูตราชอาณาจักรสเปน ทั้ งสองฝ่ายเห็นพอ้งกระชับความร่วมมือด้านชีวการแพทย ์
(biomedicine) โดยกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ยนิดีร่วมมือกบัภาคเอกชนของสเปนท่ีมีเทคโนโลยีดา้นชีววิทยาศาสตร์ Life 
Science หรือ Genomic Medicine ท่ีทนัสมยัภายใตก้รอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (เวบ็ไซต์thaigov 11 
ธ.ค.62) 
 (5) นายสมศกัด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยวา่ ไดล้งนามแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา
ความเหมาะสมในการก าหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษแลว้ เพราะมีผลการวิจยัทางการแพทยว์่าใบกระท่อม
สามารถน ามาท าเป็นยารักษาโรคได ้ คณะกรรมกรรมการชุดดงักล่าว มีนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์ สรอรรถ ปลดักระทรวงยติุธรรม 
เป็นประธาน ส่วนคณะกรรมการประกอบดว้ย เลขาฯป.ป.ส.  ผูแ้ทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ ฯลฯ (เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์
เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซตค์มชดัลึก เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ เวบ็ไซตแ์นวหนา้ เวบ็ไซตข์่าวสด เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ เวบ็ไซตม์ติชน 
เวบ็ไซตi์nnnews เวบ็ไซตs์pringnews 13 ธ.ค.62 มติชน 16 ธ.ค.62 มติชนบ่าย 17 ธ.ค.62 เวบ็ไซตม์ติชน 22 ธ.ค.62)  
 (6) กญัชา นายอนุทิน ชาญวีรกลู รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข กล่าววา่ กระทรวง
ได้ตั้ งคณะกรรมการขบัเคล่ือนประชาสัมพนัธ์การใชก้ัญชาเพ่ือการแพทย ์โดยจัดท าเวบ็ไซต์รวบรวมขอ้มูลกัญชาทาง
การแพทย ์ และไดเ้ปิดคลินิกกญัชาทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัใน ร.พ.ทุกเขตสุขภาพแลว้ 110 แห่ง ทั้งน้ีผลิตภณัฑก์ญัชาท่ีมี 
3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ยาสารสกดักญัชาผลิตโดยองคก์ารเภสชักรรม และ ร.พ.เจา้พระยาอภยัภูเบศร์ น ้ ามนักญัชาต ารับของหมอ 
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พ้ืนบ้าน และต ารับยากัญชาแผนไทย ผลิดโดยกรมการแพทยแ์ผนไทยฯ ซ่ึงจะผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจาก
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์  (เวบ็ไซต ์newtv เวบ็ไซตม์ติชนรายสปัดาห์ เวบ็ไซตt์haigov เวบ็ไซตs์pringnews 11 ธ.ค.62) 
  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ระบุช่ือยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2562  มีสาระส าคญัของการ "ยกเวน้" สารเสพติดท่ีพบใน "พืชกัญชา" และ "พืชกัญชง" บางกรณี ทั้ งน้ียากัญชาท่ี
น ามาใชก้บัผูป่้วย เป็นยาท่ีโรงพยาบาลผลิตเองจากกญัชาของกลางและกญัชาท่ีปลูกโดย มทร.สกลนคร ซ่ึงซองบรรจุยาทุก
ซองจะมีตวัเลขซีรีส์ก ากบั สามารถตรวจสอบไดว้า่จ่ายใหผู้ป่้วยรายใด โดยหลงัแปรรูปยาสมุนไพรเสร็จแลว้โรงพยาบาลจะ
ส่งมอบใหก้รมวทิยาศาสตร์การแพทยก์ระจายยาไปตามโรงพยาบาลศูนยต์่าง ๆ (เดลินิวส์บ่าย 31 ธ.ค.62) 
 ปปส.ร่วมกบั อย. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และหน่วยงานต่างๆ จดัพิธีเผาท าลายกญัชาของกลางท่ีเหลือ
จากการพิจารณาน าไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาและทางการแพทย ์(เวบ็ไซต์innnews เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ ผูจ้ดัการออนไลน์  
เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ 25 ธ.ค.62) 
 (7 )  น พ .สุ ขุ ม  ก าญ จน พิ ม าย  ป ลัด ก ระท รว งส าธ ารณ สุ ข  น พ .โอ ภ าส  ก าร ย์ก วิ น พ งศ์  อ ธิ บ ดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผูบ้ริหารร่วมแถลงข่าวให้ก าลงัใจแพทยผ์ูป้ฏิบัติหน้าท่ีและถูกผูป่้วยท าร้าย (เวบ็ไซต์
สยามรัฐ 11 ธ.ค.62) 
 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลดักระทรวงสาธารณสุข กล่าววา่  กระทรวงเนน้ความปลอดภยัของผูป่้วย และบุคลากร
สาธารณสุข ตามมาตรฐาน 2P Safety ของสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในการปฏิบัติงานของ ร.พ.ต่างๆ ซ่ึงได้
มาตรฐานกวา่ร้อยละ 90 แลว้ รวมถึงมาตรฐานต่างๆ อาจตอ้งมีการทบทวน และมีมาตรการเพ่ิมเติม โดยไดส้ั่งการให้กรม
สนบัสนุนบริการสุขภาพ และกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์  ซ่ึงดูแลเคร่ืองมือแพทยด์ าเนินการ และกรมการแพทยดู์แลระบบ
หอ้งฉุกเฉินใหข้ยายมาตรฐานมายงัหอผูป่้วยทั้งหมด (เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์เวบ็ไซตค์มชดัลึก 11 ธ.ค.62) 
 (8) นกัศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยาผลิตย  าหาวโห่อดัเม็ดจากมะม่วงหาว มะนาวโห่ โดยผ่านการ
ตรวจสอบความปลอดภยัจากส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แลว้ (เว็บไซต์ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ในประเทศ 11 ธ.ค.62 เวบ็ไซตบ์า้นเมือง 12 ธ.ค.62 สยามรัฐ มติชน คมชดัลึก เวบ็ไซตส์ยามรัฐ  18 ธ.ค.62 
แนวหนา้ เวบ็ไซตแ์นวหนา้  19 ธ.ค.62) 
 (9) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
เชียงราย ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยาเชียงแสน และด่านอาหารและยาเชียงของ เฝ้าระวงัผกัผลไมน้ าเขา้อย่าง
เขม้งวด (เวบ็ไซ77kaoded  เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกิจ เวบ็ไซตเ์ชียงใหม่นิวส์ เวบ็ไซตt์hebangkokinsight 18 ธ.ค.62) 
  (10) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พฒันาฐานข้อมูลเห็ดพิษและเห็ด
รับประทานได้ในประเทศไทย หรือ Application Mushroom Image Matching จนส าเร็จพร้อมใช้งาน  (เวบ็ไซต์สยามรัฐ 
เวบ็ไซต์กรุงเทพธุรกิจ 21 ธ.ค.62  เวบ็ไซต์บา้นเมือง เวบ็ไซตข์่าวสด 23 ธ.ค.62 ข่าวสดบ่าย สยามรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยพีบีเอส 
ข่าวสด 24 ธ.ค.62 มติชนบ่าย 26 ธ.ค.62 มติชนบ่าย 27 ธ.ค.62 มติชน 27 ธ.ค.62) 
  (11) สถาบันอาหาร ได้สุ่มตวัอย่างขา้วมนัไก่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ือน ามาวิเคราะห์ สแตปฟิโล
คอคคัส ออเรียส ปรากฏว่ามีข้าวมันไก่ 2 ตัวอย่างพบเช้ือปนเป้ือน โดย 1 ตัวอย่างมีเช้ือ เกินค่ามาตรฐานของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ก าหนดให้พบสแตปฟิโลคอคคสั ออเรียส ปนเป้ือนในอาหารปรุงสุกไดไ้ม่เกิน 100 ซีเอฟยู/
กรัม (ไทยรัฐบ่าย 27 ธ.ค.62 ไทยรัฐ 27 ธ.ค.62) 
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  (12) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข  พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหารระดับสูง สธ. 
ร่วมกนัปล่อยคาราวานรถโมบายออกปฏิบติัการอาหารปลอดภยัเพ่ือคนไทยสุขภาพดีโดยจะมีการตรวจสอบเฝ้าระวงัผกั
ผลไมแ้ละอาหารท่ีนิยมบริโภคช่วงปีใหม่ เช่น ลูกช้ิน หมูยอ เคร่ืองด่ืม เพ่ือตรวจหาสารปนเป้ือนดว้ยชุดทดสอบเบ้ืองตน้
และส่งตรวจวิ เคราะห์ ท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  (เว็บ ไซต์ เด ลิ นิวส์  ผู ้จัดการออนไลน์  เว็บ ไซต์ไทยรัฐ 
เวบ็ไซต์thebangkokinsight 26 ธ.ค.62 ไทยรัฐ แนวหน้า เวบ็ไซตแ์นวหน้า เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ  27 ธ.ค.62 ไทยรัฐบ่าย 28 ธ.ค.
62) 
 (13) กรมวิทยาศาสตร์บริการจดัฝึกอบรมหลกัสูตรการใชแ้ละการควบคุมคุณภาพอาหารเล้ียงเช้ือจุลินทรียโ์ดย
ไดรั้บเกียรติจากขา้ราชการบ านาญกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ (เวบ็ไซตข์่าวประชาสมัพนัธ์ในประเทศ 24 ธ.ค.62) 
 (14) กรมวิทยาศาสตร์บริการประชุมความร่วมมือกบัหน่วยรับรองระบบงานของประเทศ ประกอบด้วย กรม
วทิยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ส านกังานมาตรฐานผลิภณัฑอ์ุตสาหกรรม และส านักงานมาตรฐานสินคา้
เกษตรและอาหารแห่งชาติ (เวบ็ไซตข์่าวประชาสมัพนัธ์ในประเทศ 24 ธ.ค.62) 
 (15) นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการป.ป.ส.กล่าวถึงข่าวยาเสพติดชนิดใหม่ "เฟนทานิล" (Fentanyl) ท่ีก าลงัแพร่
ระบาดเขา้สู่สหรัฐอเมริกา โดยมีตน้ทางมาจากประเทศจีน วา่จดัเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 สามารถใชท้างการแพทย์
ได้ แต่มกัถูกน าไปใช้ผิดวิธี โดยน าไปเสพร่วมกับเฮโรอีนและโคเคน ประเทศไทย ยงัไม่พบขอ้มูลการจับกุม ตรวจยึด 
ระบาดหรือมีผูเ้สียชีวติจากยาเสพติดชนิดน้ี  ป.ป.ส. ร่วมกบัศูนยพิ์ษวทิยา  ร.พ.รามาธิบดี เครือข่ายแพทยนิ์ติวทิยาศาสตร์ทัว่
ประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีระบบเฝ้าระวงัด้านระบาดวิทยาของยาเสพ
ติด (เวบ็ไซต์พิมพไ์ทย เวบ็ไซต์innnews เวบ็ไซต์tnn เวบ็ไซต์คมชดัลึก  เวบ็ไซต์มติชน ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซต์js100  
เวบ็ไซตc์hiangmaimews เวบ็ไซตแ์นวหนา้  30 ธ.ค.62) 
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