
 
 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดอืนกมุภาพนัธ์ 2562 

 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                 4 เร่ือง 

 1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                      3 เร่ือง 

1.3 สมัภาษณ์/ขอ้มูล                                                 2 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน ก.พ.62 เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 92 คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                   36 คร้ัง  

                         (โทรทศัน์ 3 คร้ัง ส่ือส่ิงพิมพ ์14 คร้ัง เวบ็ไซต ์19 คร้ัง) 

  1.2.2 ข่าวพาดพิง 12  เร่ือง        56  คร้ัง  

            (ส่ือส่ิงพิมพ ์32 คร้ัง เวบ็ไซต ์24 คร้ัง)              

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน                          4,042,256.75 บาท 

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                                  3,914,256.75 บาท           

-  ส่ือวทิย ุ                                                          -  บาท 

-  ส่ือโทรทศัน ์                                                     128,000.00 บาท           

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ านวน 92 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)   

  - ทางอีเมล                                  38   ราย 

  - ทางโทรศพัท ์                                 10   ราย 

  - ทางแฟนเพช เฟชบุค๊                              44     ราย 

  - มาดว้ยตนเอง           0       ราย 

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง 

ตารางที ่1 จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ตามลกัษณะของผลกระทบทีเ่กดิขึ้น 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 36 36 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 56 14 42 0 
รวม 92 50 42 0 
 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้งหมด 92 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการส่งเผยแพร่  และจากการสมัภาษณ์จ านวน 36 ช้ินข่าว 
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และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนใหข้่าวพาดพิงถึงกรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 56  ช้ินข่าว  โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์

ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นเชิงบวก 50 ช้ินข่าว  ข่าวกลาง 42 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวลบ 

ตารางที ่ 2  จ านวนข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  จ าแนกตามประเภทของเนือ้หาข่าว 

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

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 36 0 36 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 56 0 48 8 
รวม 92 0 84 8 
 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าว พบว่าเป็นข่าวด้านบริการจ านวน 84  ช้ินข่าว และด้าน

บริหารจ านวน 8 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 36 36 11 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 56 56 0 0 

รวม 92 92 11 0 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบวา่ มีลกัษณะเป็นการให้ข่าวสารจ านวน 92 ช้ินข่าว  ใน

จ านวนน้ีมีลกัษณะของการใหค้วามรู้ร่วมดว้ย 11 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 

36 0 0 0 3 2 1 6 11 0 11 0 0 0 0 2 0 

ข่าว
พาดพิง 

56 0 3 10 7 17 1 0 0 0 3 0 0 0 0 28 1 

รวม 92 0 3 10 10 19 2 6 11 0 14 0 0 0 0 30 1 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบวา่ หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้งเรียงตามล าดบั ดงัน้ี ศูนยว์ิทยาศาสตร์

การแพทย ์30 ช้ินข่าว สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข 19 ช้ินข่าว สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์14 ช้ินข่าว  

ส านักยาและวตัถุเสพติด ส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร  10 ช้ินข่าวเท่ากัน สถาบันชีววตัถุ 6 ช้ินข่าว ส านัก

มาตรฐานห้องปฏิบติัการ 3 ช้ินข่าว  สถาบนัวจิยัสมุนไพร 2 ช้ินข่าว และข่าวเก่ียวกบัผูบ้ริหาร 1 ช้ินข่าว (บางช้ินข่าวจ าแนก

เน้ือหาข่าวไดม้ากกวา่ 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 2 1 3 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 2 2 4 
มติชน/มติชนบ่าย  3 8 11 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 2 4 6 
ไทยโพสต ์ 2 1 3 
ข่าวสด 0 11 11 
คมชดัลึก 2 1 3 
ผูจ้ดัการรายวนั 0 1 1 
ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 0 1 1 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 19 24 43 
รวม 33 56 89 
 หนงัสือพิมพท่ี์น าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ มติชน ข่าวสด 11 คร้ังเท่ากนั 

รองลงมา ได้แก่ เดลินิวส์ 6 คร้ัง ไทยรัฐ 4 คร้ัง สยามรัฐ แนวหน้า ไทยโพสต์ คมชัดลึก 3 คร้ังเท่ากัน ผูจ้ ัดการรายวนั 

ผูจ้ดัการรายสปัดาห์ 1 คร้ังเท่ากนั และส่ือออนไลน์ 43 คร้ัง 

2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2562  จ านวน 4 เร่ือง 

  (1) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ิมศกัยภาพการตรวจวิเคราะห์เพ่ือควบคุมคุณภาพชุดน ้ ายาตรวจวินิจฉัยโรค

ซิฟิลิส (สชว) (เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ 7 ก.พ.62 มติชนบ่าย 9 ก.พ.62 ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 16 ก.พ.62) 

 (2) ความร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชนในการให้บริการชุด ตรวจยนีส าหรับตรวจติดตามการรักษามะเร็งเม็ดเลือด

ขาวชนิดเร้ือรังแบบมยัอีนลอยด์ (สชพ.)  (แถลงข่าว 8 ก.พ.62) (ช่อง TNN ช่อง NBT ผูจ้ดัการออนไลน์ nationTV เวบ็ไซต์

ช่อง 7 / 8 ก.พ.62 ช่อง 7 / 10 ก.พ.62 แนวหนา้ 11 ก.พ.62 เดลินิวส์ 24 ก.พ.62) 

  (3) กรมวิทยฯ์ เฝ้าระวงัคุณภาพถุงยางอนามยั (สรส) (ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตเ์ดอะเนชัน่ เวบ็ไซตไ์บรทที์ว ีเวฐ็

ไซต์Todayline เว็บ ไซต์Thebangkokinsight เว็บ ไซต์ส ยาม รัฐ  เว็บ ไซต์voiceTV เว็บ ไซต์ เด ลิ นิ ว ส์  13 ก .พ .6 2  

เวบ็ไซตt์haiquote สยามรัฐ 14 ก.พ.62) 

 (4) กรมวทิยฯ์ เร่งยติุวณัโรคพฒันาเครือข่ายหอ้งแล็บหวงัคน้หาผูป่้วยรายใหม่อยา่งมีประสิทธิภาพ (ศวก.ท่ี 7) (11 

กพ.62) (มติชนบ่าย มติชน 27 ก.พ.62) 

2.2 ข่าวเผยแพร่อืน่ๆ 

- 
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2.3 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
 (1) น.พ.พิเชฐ บญัญติั รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์ เร่ืองการเฝ้าระวงัทางหอ้งปฏิบติัการ

อาหารท่ีนิยมเตรียมส าหรับเทศกาลตรุษจีน (เวบ็ไซต ์Thai PBS เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ เวบ็ไซตเ์ดอะเนชัน่ 1 ก.พ.62) 

 (2) น.พ.พิเชฐ บญัญติั รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์ เร่ืองมาตรฐานผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย 

(เฮลทมี์เดีย ส่ือสุขภาพออนไลน์ 13 ก.พ.62) 

2.4 ภาพข่าว 

  (1) นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และคณะผูบ้ริหาร ตวัแทนจากนานาชาติร่วม

ประชุมวาระความมัน่คงดา้นสุขภาพโลก (คมชดัลึก 2 ก.พ.62 ไทยโพสต ์7 ก.พ.62) 

 (2) นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์แถลงข่าวความร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชนใน

การใหบ้ริการชุดตรวจยนีส าหรับตรวจติดตามการรักษามะเร็งเมด็เลือดขาวชนิดเร้ือรัง  (เดลินิวส์13 ก.พ.62 แนวหนา้ 14 

ก.พ.62 เดลินิวส์ 15 ก.พ.62) 

2.5 ข่าวพาดพงิ 

 (1) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย ปลดักระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวการเลือกอาหารเทศกาลตรุษจีน โดยมี นพ.พิเชฐ 

บญัญติั รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยร่์วมแถลง (เวบ็ไซต์thaiPBS เวบ็ไซต์ The Nation เวบ็ไซต์กรุงเทพธุรกิจ 1 

ต.ค.62) 

  (1) นกัเรียนโรงเรียนเจ้ียนหัว ต.บางหลวง อ.บางเลน จ านวน 87 คน มีอาการทอ้งเสีย อาเจียน และแน่นหนา้อก 

ถูกน าส่งรพ.บางล่ี จ.สุพรรณบุรี 24 ราย รพ.จนัทรุเบกษา 28 ราย รพ.บางเลน 29 ราย และรพ.ก าแพงแสน 6 ราย หลงับ

รับประทานอาหารกลางวนัคือผดัมาม่ากบัก๋วยเต๋ียวน ้ าตก จึงเก็บตวัอย่างอาหารน าส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทยเ์พื่อหา

สาเหตุต่อไปคาดสาเหตจุากอาหารเป็นพิษ (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 1 ก.พ.62 ไทยรัฐ มติชน แนวหนา้ 2 ก.พ.62) 

 (2) บริษทั ซาโนมิคส์ สตาร์ทอพัดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ จากฮ่องกง ไดเ้ปิดตวัส านักงานและห้องปฏิบติัการใน

นามบริษทั ซาโนมิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยมีผูม้าร่วมงาน อาทิ ดร.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผูอ้  านวยการศูนยพ์นัธุศาสตร์

การแพทย ์สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(คมชดัลึก 2 ก.พ.62 ผูจ้ดัการ 7 ก.พ.62) 

 (3) เจา้หน้าท่ีกรมสนับสนุนสุขภาพ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์น าเคร่ืองมือมาตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละออง 

PM2.5 ภายในโรงพยาบาลสงฆ ์(มติชนบ่าย 6 ก.พ.62) 

 (4) งาน "วนันักประดิษฐ์ ประจ าปี 2562" มีส่ิงประดิษฐ์ช่ือว่า "Clean Oyster" หรือ เคร่ืองท าความสะอาดหอย

นางรม ซ่ึงเป็นผลงานของวทิยาลยัเทคนิคสุราษฎร์ธานี มีกลไกท าความสะอาดหอยดว้ยระบบคล่ืนน ้ า โดยไดมี้การส่งหอย

น างรม ท่ี ผ่ าน กระบ วนการล้างด้วย เค ร่ือง  Clean Oyster ไปตรวจ ท่ี สถ าบัน วิจัยวิท ยาศ าสต ร์ส าธารณ สุข 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ พบวา่มีความสะอาดอยูใ่นระดบัปลอดภยัรับประทานได ้ (เดลินิวส์บ่าย  เดลินิวส์ 10 ก.พ.62) 

  (5) จากกรณีท่ีวดัสง่างาม ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี ได้ก าหนดแจกยาสมุนไพรให้กับผูป่้วย ส่วนผสม

สมุนไพรท่ีท ารักษามะเร็ง มีสูตรส่วนผสมประกอบดว้ยเห็ดหลินจือ ขา้วเยน็เหนือ-ขา้วเยน็ใต ้พระยาวานร หนานเฉาเหวย่  
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ร าขา้ว เป็นตน้ มีประชาชนจากทัว่สารทิศเดินทางมาขอรับสมุนไพรเป็นจ านวนมาก ทางวดับอกวา่ ทางสาธารณสุขไดเ้ขา้มา

ดูแลและตรวจสอบตลอด เวลา  และผลการตรวจสอบสมุน ไพรท่ี ศูนย์วิท ยาศาสตร์การแพทย์   ท่ี  6 ชลบุ รี 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ เม่ือ 16 ม.ค.62 ตรวจไม่พบเดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลน (ไทยรัฐ 12 ก.พ.62) 

   (6) ศ.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ "การจดัท าฐานขอ้มูลเห็ดพิษและเห็ดรับประทานไดใ้น

ประเทศไทยและการพัฒนาแอพพลิเคชั่น  Application Mushroom Image Matching" มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะ

สนับสนุนบุคลากรในการท างานวิจัยด้านเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้ ภาพถ่ายเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้จาก

ฐานข้อมูลในพิพิธภัณฑ์เห็ดท่ีมีฤทธ์ิทางยา เพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงในการตรวจสอบลักษณะของเห็ดในโปรแกรม

แอพพลิเคชั่น อีกทั้ งประเมินประสิทธิภาพของแอพฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดท าฐานข้อมูลเห็ดพิษและเห็ด

รับประทานได ้เพ่ือเป็นแหล่งขอ้มูลสายพนัธ์ุอา้งอิงในประเทศ รวมทั้งพฒันาแอพพลิเคชัน่เพ่ือตรวจสอบชนิดของเห็ดได้

อยา่งรวดเร็วจากโทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ตโฟน คาดวา่จะส าเร็จพร้อมทดลองใชง้านไดใ้นเดือนส.ค.น้ี (เวบ็ไซตบ์า้นเมือง 

12 ก.พ.62 เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 13 ก.พ.62 มติชน ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 14 ก.พ.62 มติชนบ่าย สยามรัฐ 15 ก.พ.62 มติชนบ่าย มติ

ชน 18 ก.พ.62) 

      - ภาพข่าว ศ.สัมพนัธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม และ นพ.โอภาส การยก์วินพงศ์ อธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ ลงนามความร่วมมือ "การจดัท าฐานขอ้มูลเห็ดพิษและเห็ดรับประทานไดใ้นประเทศไทยและ

การพฒันาแอพพลิเคชัน่ Application Mushroom Image Matching" (ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 14 ก.พ.62 ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 21 

ก.พ.62) 

 (7) จากกรณีชาวบา้นบา้นหนองกุงนอ้ย หมู่ 10 ต.โคกกระเบ้ือง อ.บา้นเหล่ือม จ.นครราชสีมา และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

น าโคลนท่ีผดุข้ึนบริเวณกลางทุ่งนา ไปพอกตวั และพอกหนา้ ตามความเช่ือวา่เป็นโคลนวเิศษ รักษาโรคต่างๆ ได ้บางคนน า

น ้ าโคลนไปกินและกราบไหวบู้ชา วา่ท่ีร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทศัน์ รองผูว้า่ฯ นครราชสีมา พร้อมคณะเขา้ไปส ารวจพ้ืนท่ี และ

ไดใ้ห้เจา้หนา้ท่ีเก็บตวัอยา่งน ้ า ดินโคลน ไปตรวจสอบท่ีส านกังานวทิยาศาสตร์การแพทยน์ครราชสีมา (เวบ็ไซตข์่าวสด 13 

ก.พ.62 เวร์ิกพอ้ยทที์ว ีพีพีทีว ีช่อง 7 ช่อง 3 นิวทีว ีเอน็บีที 14 ก.พ.62 ข่าวสดบ่าย 15 ก.พ.62) 

 นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 9 นครราชสีมา พร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ี เก็บ

ตวัอยา่งโคลนลาวา ตวัอยา่งน ้ าน าไปตรวจหาสารปนเป้ือน ความเป็นกรดเป็นด่างในหอ้งปฏิบติัการ เพ่ือตรวจหาโลหะหนกั 

ตรวจเช้ือจุลินทรีย ์ตรวจหายาฆ่าแมลงท่ีปนเป้ือนอยูใ่นลาวาโคลนหรือไม่ โดยจะทราบผลจากหอ้งปฏิบติัการภายใน 10 วนั 

(เวบ็ไซตค์มชดัลึก 14 ก.พ.62 ข่าวสดบ่าย 16 ก.พ.62) 

 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยโ์คราชเตรียมแถลงผลการตรวจหาเช้ือโรคปนเป้ือนในลาวาโคลนวนัจนัทร์น้ี (เวบ็ไซต์

ข่าวสด เวบ็ไซตม์ติชน 23 ก.พ.62 ข่าวสดบ่าย 25 ก.พ.62) 

  (8) คณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ ซ่ึงมีผูแ้ทนจากกรมการแพทย์, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมอนามยั, 

ผบ.ตร., อยัการสูงสุด ฯลฯ มีมติรับรองร่างอนุบญัญติั 5 ฉบบั ท่ีจะออกตามร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบบัท่ี...) พ.ศ.... 



 
 

-6- 

โดยเป็นกฎกระทรวง 1 ฉบบั วา่ดว้ยการอนุมติัการผลิต น าเขา้ ส่งออกกญัชา ส่วนประกาศอีก 4 ฉบบั คือประกาศกระทรวง

เร่ืองต ารับยา ท่ีมีกัญชาเป็นส่วนประกอบ ในส่วนของแพทยแ์ผนไทย และแพทยพ้ื์นบ้านท่ีจะอนุญาตให้ปรุงยา และ

ประกาศนิรโทษผูค้รอบครองกญัชา 3 ฉบบั โดยจะนิรโทษกรรมคนครอบครอง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ นกัวจิยั-ผูป้ระกอบวชิาชีพคน

ป่วย-บุคคลทั่วไป (เว็บไซต์ไทยโพสต์ เวบ็ไซต์เดลินิวส์ 14 ก.พ.62 เดลินิวส์ มติชน ไทยโพสต์ 15 ก.พ.62 มติชนบ่าย 

เดลินิวส์บ่าย 16 ก.พ.62) 

 นพ.ธเรศ กรัษนยัรวิวงค์ เลขาธิการ อย.ให้สัมภาษณ์เร่ืองการออกกฎหมายลูกนิรโทษครอบครองกญัชา และการ

เตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ เช่น เร่ืองของห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เตรียมไปด าเนินการ 

(ผูจ้ดัการออนไลน์ 20 ก.พ.62) 

  คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโ้ทษในกรณีกญัชา ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด

ให้โทษตามกฎหมายยาเสพติดให้โทษฉบบัเดิม ส่วนท่ีสองคือคณะกรรมการเพ่ิมเติมเฉพาะในวาระท่ีจะมีการพิจารณาใน

ส่วนของกญัชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย ์โดยในส่วนแรก คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโ้ทษตามกฎหมายเดิม 12-

19 คน ปลดักระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ, อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยห์รือผูแ้ทน, อธิบดีกรมอนามยั

หรือผูแ้ทน, ผูบ้ญัชาการส านกังานต ารวจแห่งชาติหรือผูแ้ทน เป็นตน้   ส่วนท่ีสอง คือโดยในวาระการพิจารณาการอนุญาตท่ี

เก่ียวกบักญัชาใหเ้พ่ิมองคป์ระกอบของคณะกรรมการอีก 9 คน(ผูจ้ดัการออนไลน์ 22 ก.พ.62 ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 23 ก.พ.62) 

 (9) นพ.โอภาส การยก์วินพงศ์ อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์น าแจกนัดอกไม ้ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จ

พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี ท่ี รพ.รามาธิบดี (เวบ็ไซตแ์นวหนา้ 12 ก.พ.62) 

  (10) ศ.นพ.ธันย ์สุภทัรพนัธ์ุ รักษาการแทนรองอธิการบดี ม.มหิดล กล่าวว่า การท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รับรองมาตรฐานและข้ึนทะเบียนศูนยส์ัตวท์ดลองแห่งชาติ ม.มหิดล เป็นหน่วยงานทดสอบความปลอดภยัผลิตภณัฑด์า้น

วิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละสาธารณสุข ตามหลกัการ OECD GLP แห่งแรกของไทย เม่ือปี 2560 ส่งผลให้ศูนยไ์ดรั้บงบฯ

สนับสนุนเพ่ิมข้ึนสามารถพฒันารูปแบบการบริการเพ่ิมข้ึนเป็น 3 รูปแบบคือ การประเมินความเป็นพิษทางปาก การ

ทดสอบความปลอดภยัทางเคร่ืองมือแพทย ์และการทดสอบความเป็นพิษทางผิวหนงั (เวบ็ไซตบ์า้นเมือง 17 ก.พ.62 ข่าวสด

บ่าย ข่าวสด 20 ก.พ.62) 

 (11) สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข จดัประชุมเครือข่ายวิจยัวณัโรค มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ สถาบนัชีววิทยา

ศาสตร์ทางการแพทย ์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เขา้ร่วมดว้ย (เวบ็ไซต ์Local Press Release 18 ก.พ.62) 

  (12) เทคโนโลยีการผลิตพืชสมยัใหม่ท่ีทัว่โลกก าลงัให้ความสนใจมาก คือ โรงงานผลิตพืช ศูนยว์ิจยักสิกรไทย 

มองวา่ พืชท่ีควรน ามาปลูกในโรงงานผลิตพืชจะตอ้งเป็นพืชท่ีสามารถน ามาสกดัไดส้ารส าคญัเป็นสารตั้งตน้เพ่ือน าไปใชใ้น

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงได ้นอกจากน้ี นบัเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการในการผลิตผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ี

จะปรับใช้เทคโนโลยี/นวตักรรม หรือการร่วมมือกับทางผูเ้ล่นอ่ืนในห่วงโซ่การผลิต เช่น สถาบันวิจัยสมุนไพร เช่น 

โรงพยาบาล เพ่ือการพฒันารูปแบบธุรกิจใหม่ (สยามรัฐ 26 ก.พ.62) 

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


