
 
 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดอืนมกราคม 2562 

 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                 7 เร่ือง 

 1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                      6 เร่ือง 

1.3 สมัภาษณ์/ขอ้มูล                                                 3 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน ม.ค.62 เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 77 คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                   53 คร้ัง  

                         (โทรทศัน์ 3 คร้ัง วทิย ุ2 คร้ัง ส่ือส่ิงพิมพ ์28 คร้ัง เวบ็ไซต ์20 คร้ัง) 

  1.2.2 ข่าวพาดพิง 12  เร่ือง        24  คร้ัง  

            (ส่ือส่ิงพิมพ ์11 คร้ัง เวบ็ไซต ์13 คร้ัง)              

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน                          4,408,243.00 บาท 

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                                  4,301,243.00 บาท           

-  ส่ือวทิย ุ                                            15,000.00  บาท 

-  ส่ือโทรทศัน ์                                                      92,000.00  บาท           

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ านวน 94 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)   

  - ทางอีเมล                                  29   ราย 

  - ทางโทรศพัท ์                                 13   ราย 

  - ทางแฟนเพช เฟชบุค๊                              51     ราย 

  - มาดว้ยตนเอง           1       ราย 

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง 

ตารางที ่1 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ตามลกัษณะของผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 53 53 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 24 5 19 0 
รวม 77 58 19 0 
 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ในเดือนมกราคม 2562 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้งหมด 77 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการส่งเผยแพร่  และจากการสมัภาษณ์จ านวน 53 ช้ินข่าว 
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และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนใหข้่าวพาดพิงถึงกรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 24  ช้ินข่าว  โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์

ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นเชิงบวก 58 ช้ินข่าว  ข่าวกลาง 19 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวลบ 

ตารางที ่ 2  จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จ าแนกตามประเภทของเนือ้หาข่าว 

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

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 53 0 49 4 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 24 0 19 5 
รวม 77 0 68 9 
 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าว พบว่าเป็นข่าวด้านบริการจ านวน 68  ช้ินข่าว และด้าน

บริหารจ านวน 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 53 53 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 24 24 0 0 

รวม 77 77 0 0 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบวา่ มีลกัษณะเป็นการให้ข่าวสารจ านวน 77 ช้ินข่าว (บาง

ช้ินข่าวจ 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 

53 
0 0 8 5 8 5 9 0 2 6 2 0 0 0 6 4 

ข่าว
พาดพิง 

24 
3 7 2 0 1 0 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 

รวม 77 3 7 10 5 9 5 10 4 7 7 2 0 0 0 6 4 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้งเรียงตามล าดบั ดงัน้ี ส านักยาและวตัถุ

เสพติด สถาบนัชีววตัถุ 10 ช้ินข่าวเท่ากนั สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 9 ช้ินข่าว ส านักมาตรฐานห้องปฏิบติัการ 

ส านกัวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย ์สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์7 ช้ินข่าวเท่ากนั ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์6 

ช้ินข่าว  ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร สถาบนัวจิยัสมุนไพร 5 ช้ินข่าวเท่ากนั ส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์ข่าว

เก่ียวกบัผูบ้ริหาร 4 ช้ินข่าวเท่ากนั ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 3 ช้ินข่าว กองแผนงานและวชิาการ 2 ช้ินข่าว 

 (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 2 5 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 4 2 6 
มติชน/มติชนบ่าย  6 0 6 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 4 3 7 
ไทยโพสต ์ 2 1 3 
ข่าวสด 4 2 6 
คมชดัลึก 1 0 1 
นิตยสารAll Around Plastic 1 0 1 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 20 13 33 
รวม 48 24 72 
 หนงัสือพิมพท่ี์น าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ เดลินิวส์ 7 คร้ัง รองลงมา ไดแ้ก่ 

ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด 6 คร้ังเท่ากนั แนวหนา้ 5 คร้ัง สยามรัฐ 4 คร้ัง ไทยโพสต ์3 คร้ัง คมชดัลึก นิตยสารAll Around Plastic 

1 คร้ังเท่ากนั และส่ือออนไลน์ 33 คร้ัง 

2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดอืนมกราคม 2562  จ านวน 7 เร่ือง 

 (1) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ขอเชิญนิสิต นกัศึกษา อาจารย ์นกัวจิยั และบุคคลทัว่ไป ร่วมการประชุมวิชาการ

วทิยาศาสตร์การแพทยค์ร้ังท่ี 27 (ผน. สววพ.) (ไทยรัฐ 4 ม.ค.62 เวบ็ไซตบ์า้นเมือง 3 ม.ค.62) 

 (2) รมว.สธ.หนุนกรมวทิยฯ์ สร้างนวตักรรม เพ่ือพฒันาระบบสาธารณสุข และเศรษฐกิจของประเทศ 

(รมว.สธ.ตรวจเยีย่มกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์4 ม.ค.62)  (ผน) (อยูร่ะหวา่งติดตาม) 

 (3) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์อบรมการใชชุ้ดทดสอบตรวจยาฆ่าแมลงในผกัผลไม ้แก่เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลทัว่

ประเทศ เพื่ออาหารปลอดภยัในโรงพยาบาล (สคอ) (ข่าวสด ข่าวสดบ่าย 9 ม.ค.62 แนวหนา้ เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 15 ม.ค.62) 

 (4) สธ.ร่วม กษ.เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมวาระความมัน่คงดา้นสุขภาพโลกดา้นห้องปฏิบติัการเพ่ือการป้องกนั 

เฝ้าระวงั และตอบโตโ้รคระบาดรุนแรง (สวส)  (ช่อง 28, 11, TNN 16 ม.ค.62 เวบ็ไซต์thaipr.net 21 ม.ค.62 ข่าวสดบ่าย 

เวบ็ไซตแ์นวหนา้ แนวหนา้ ข่าวสด 23 ม.ค.62) 

  (5) กรมวทิยฯ์ ร่วมกบั WHO จดัประชุมแนะแนวทางการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพวคัซีนไขไ้ทฟอยดข์อง

เด็กเล็ก (สชว) (เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ผู ้จัดการ 21 ม.ค.62 มติชน 2 2 ม.ค.62 ไทยรัฐบ่าย มติชนบ่าย มติชนบ่าย 

เวบ็ไซตt์haipr.net 23 ม.ค.62 คมชดัลึก 24 ม.ค.62) 

 (6) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์บัมือบริษทัสยามไบโอไซเอนซ์ จ ากดั พฒันาคุณภาพยา Erythropoietin เพื่อผูป่้วย

โรคไต และโรคมะเร็ง (สยวส) (MOU 16 ม.ค.62) (อยูร่ะหวา่งติดตาม) 
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 (7) กรมวิทยฯ์ พร้อมรายงานผลตรวจวิเคราะห์โรคหัดแบบออนไลน์ภายใน 48 ชัว่โมง (ศวก.12) (สยามรัฐ 24 

ม.ค.62 มติชนบ่าย มติชน 25 ม.ค.62 ผูจ้ดัการออนไลน์ 27 ม.ค.62) 

2.2 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
 (1) นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และ นพ.สุรัคเมค ใหส้มัภาษณ์รายการกองก าลงั

สร้างสุขภาพ วทิยกุรมประชาสมัพนัธ์ เร่ือง ตรวจยนีแพย้าลมชกั (วทิยเุอเอม็ 1467 (NBT4) (17 ม.ค.62) 

  (2) นางอุมา บริบูรณ์ สคอ.ใหส้มัภาษณ์นิตยสาร All Around Plastics เร่ือง ภาชนะเมลามีน (11 ม.ค.62) 

  (3) นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์รายการเล่าสู่กนัฟัง วิทย ุFM.92.5 

กรมประชาสมัพนัธ์ เร่ือง ความส าเร็จการวจิยัวณัโรคระดบันานาชาติ (11 ม.ค. 62) 

2.3 ข่าวเผยแพร่อืน่ๆ 

 (1) งานวจิยัสมุนไพรมะหาดจากกรมวทิยฯ์ พร้อมใหเ้อกชนผลิตในเชิงพาณิชย ์(สวพ) (เวบ็ไซต ์

theworldnews.net เวบ็ไซตม์ติชน 7 ม.ค.62 เวบ็ไซตc์areandliving 12 ม.ค.62) 

 (2) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศความส าเร็จโครงการวิจัยวณัโรคระดับนานาชาติพร้อมให้บริการ

นวตักรรมการตรวจเพ่ือมุ่งสู่นโยบายยุติวณัโรค (สชพ.) (ไทยรัฐ ไทยรัฐบ่าย เวบ็ไซต์ไทยรัฐ เวบ็ไซต์ theworldnews 12 

ม.ค.62) 

2.4 ภาพข่าว 

 (1) นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เปิดการสมัมนาสมาชิกแผนทดสอบความช านาญ

ดา้นการตรวจยาเสพติดและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดา้นเสพติด (สยามรัฐ 1 ม.ค.62 มติชนบ่าย มติชน 2 ม.ค.62 เดลินิวส์บ่าย 

เดลินิวส์  3 ม.ค.62 ไทยโพสต ์เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์5 ม.ค.62) 
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 (2) นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศว์โิรจน์ ประธานชมรม

ผูสู้งอายกุรมวทิยาศาสตร์การแพทยส์วสัดีปีใหม่ท่านผูห้ญิงปรียา เกษมสนัต ์ณ อยธุยา อดีตอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์ 

การแพทย ์(เดลินิวส์ 2 ม.ค.62) 

 (3) นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เป็นประธานในการส่งต่องานวจิยั "สมุนไพร

มะหาด" เพ่ือใหเ้อกชนไดน้ าไปผลิตในเชิงพาณิชยเ์น่ืองจากแก่นมะหาดมีสรรพคุณช่วยบ ารุงผิว (ไทยรัฐ 4 ม.ค.62) 

  (4) ศาสตราจารยค์ลินิก เกียรติคุณ นายแพทยปิ์ยะสกล สกลสตัยาทร รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข และ

คณะ ตรวจเยีย่มและรับฟังผลการด าเนินงานของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(ไทยโพสต ์แนวหนา้ 9 ม.ค.62 เดลินิวส์ 16 

ม.ค.62) 
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2.5 ข่าวพาดพงิ 

  (1) นายนภินทร ศรีสรรพางค ์ประธานกรรมการบริหารตลาดกลางผกัและผลไม ้จ.ราชบุรี หรือตลาดศรีเมือง ไดชู้ 

"ศรีเมืองโมเดล" ตลาดตน้แบบอาหารปลอดภยั ท่ีไดรั้บรางวลัการันตีจากหน่วยงานและสถาบนัต่างๆ มากมาย อาทิ รางวลั

ความเป็นเลิศคุณภาพห้องปฏิบติัการตรวจ สอบสารพิษตกคา้งในผกัสด ผลไมส้ด จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รางวลั

ความเป็นเลิศดา้นคุณภาพหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข "ระดบัเพชร"รางวลัสุดยอดตลาดท่ีพฒันาและรักษา

มาตรฐานตลาดสด น่าซ้ือ 1 ทศวรรษ (Healthy Market Gold Awards) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ตลาดลา้นเมือง จ.

เชียงราย เตรียมเปิดใหบ้ริการอยา่งเป็นทางการภายในปี 2562 โดยจะยึดหลกั "ศรีเมืองโมเดล"  (เวบ็ไซตบ์า้นเมือง 3 ม.ค.62 

แนวหนา้ 5 ม.ค.62 สยามรัฐ 7 ม.ค.62 ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 10 ม.ค.62) 

 (2) ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ งนางสุดธิดา หมีทอง ผู ้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเคร่ืองส าอางและวตัถุอันตราย 

(นกัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ช่ียวชาญ)  ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เป็น ผูท้รงคุณวุฒิ

ด้านวิจัยและพฒันาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

(ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 12 ม.ค.62) 

  (3) เม่ือประมาณกลางปี 2560 มีหญิงสาวไดรั้บความเสียหายจากการใชโ้ลชัน่ผิวขาวจ านวนมาก บางคนเกิดปัญหา

ผิวแตกลายเฉพาะท่ี บางผิวแตกลายทัว่ทั้งตวั กระทัง่มูลนิธิเพ่ือผูบ้ริโภคไดช่้วยเหลือดว้ยการยื่นฟ้องในคดีผูบ้ริโภคแบบ

กลุ่ม เหตุผลเพราะหลงัจากการน าตวัอยา่งเคร่ืองส าอางยีห่อ้ดงักล่าวไปตรวจวเิคราะห์ท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยก็์พบวา่มี

การผสมสารตอ้งหา้มอยา่ง "สเตียรอยด”์ (เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์ 13 ม.ค.62) 

  (4) ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 

โครงการขยายผลงานเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สามมิติทางทนัตกรรม (DentiiScan) และการใชง้านแพลตฟอร์มดิจิทลัทาง

ทนัตกรรม เพ่ือส่งเสริมและผลกัดนันวตักรรมไทยสู่การใชง้านเคร่ืองเดนตีสแกน 2.0 ในโรงพยาบาลสงักดัส านกัการแพทย ์

โดยเป็นเคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ 3 มิติแบบล ารังสีทรงกรวย ส าหรับงานทนัตกรรมและศลัยกรรมบริเวณช่องปากและใบหนา้ 

ตรวจสอบความปลอดภยัทางปริมาณรังสีจากกองรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

14 ม.ค.62 ไทยโพสต ์15 ม.ค.62 แนวหนา้ 21 ม.ค.62) 

 (5) คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติแต่งตั้งนางสุดธิดา หมีทอง ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตาราย 

เป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เคมี) (นกัวิทยาศาสตร์ทรงคุณวฒิุ) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

ตั้งแต่ 6 ก.ย.62 (เวบ็ไซตr์yt9  เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 8 ม.ค.62) 

 (6) ป.ป.ส.เผยกระบวนการเก็บรักษายาบา้ของกลาง มีคณะกรรมการตรวจนบัจ านวน และสภาพภาชนะท่ีบรรจุยา

เสพติดของกลาง ส่วนของกลางท่ีเหลือจากการตรวจพิสูจน์ส่งไปเก็บรักษาท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงก่อน

การน าไปเผาท าลายไม่มีทางเล็ดรอดไปไดแ้มแ้ต่เม็ดเดียว ทุกระบวนการมีหลายหน่วยงานมาเก่ียวขอ้ง เช่น ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ป.ป.ส. (เวบ็ไซตม์ติชน 3 ม.ค.62 เวบ็ไซตช่์อง 7 / 4 ม.ค.62) 
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 (7) ตลาดลา้นเมือง จ.เชียงราย ใชโ้มเดลตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี เป็นตน้แบบ ซ่ึงไดรั้บรางวลัความเป็นเลิศดา้น

คุณภาพห้องปฏิบติัการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขระดบัเพชร รางวลัสุดยอดตลาดท่ีพฒันาและรักษามาตรฐานตลาดสด

น่าซ้ือ 1 ทศวรรษ จากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตบ์า้นเมือง 3 ม.ค.62) 

 (8 )  มู ล นิ ธิ เพ่ื อ ผู ้บ ริ โภคยื่น ฟ้ อ งค ดี แบบ ก ลุ่มห ลังน าตั วอ ย่ าง เค ร่ือ งส าอ างไป ตรวจวิ เค ราะ ห์ ท่ี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์พบผสมสารสเตียรอยด์ อนัเป็นสาเหตุให้ผูเ้สียหายเกิดปัญหาผิวแตกลาย ท าให้ชนะคดีและ

ไดรั้บการชดเชยเยยีวยา (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 13 ม.ค.62 

 (9) กรมวทิยาศาสตร์บริการมอบใบรับรองระบบงานหอ้งปฏิบติัการทดสอบ 6 หอ้งปฏิบติัการ และผูจ้ดัโปรแกรม

การทดสอบความช านาญห้องปฏิบติัการ 5 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ไดแ้ก่ กลุ่มประเมิน

คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ส านักมาตรฐานห้องปฏิบติัการ และศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 6 เขา้รับมอบดว้ย (เวบ็ไซต์

กระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ 28 มี.ค.62) 

 (10) นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผอ.ศูนยพ์ันธุศาสตร์การแพทย ์สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์กรม 

วทิยาศาสตร์การแพทย ์เขา้ร่วมพิธีเปิดบริษทัซาโนมิคส์ สตาร์ทอพัดา้นเทคโนโลยชีีวภาพจากฮ่องกงเปิดสาขาแรกในไทย 

(เวบ็ไซตม์ติชน 29 ม.ค.62) 

 (11) บทความกล่าวถึงประโยชน์จากการบริโภคแมลง และอา้งถึงขอ้มูลกรมวิมยาศาสตร์การแพทย์ พบแมลงท่ี

ทอดขายในไทยมีสารฮีสตามีนในปริมาณสูง ก่อใหเ้กิดโรคภูมิแพไ้ด ้(เวบ็ไซตส์นุก 30 ม.ค.62) 

 (12) Medical Devices ASEAN 2019 เป็นนิทรรศการระดบันานาชาติและการประชุมเก่ียวกบัอุบปกรณ์การแพทย์

เทคโนโลยีโซลูชั่นบริการและการดูแลสุขภาพทั่วไปมีหลายหน่วยงานร่วมจัด เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

(เวบ็ไซตM์ed Hub News 22 ม.ค.62) 
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