


โดย สุวนีย์ สุขแสนนาน

	 นับเป็นการเปิดกว้างมากขึ้น	 ที่ให้บางส่วนของกัญชา	 กัญชง	 

ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ	 ซึ่งหลังจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 

เร่ือง	 ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท	 5	 ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 

และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่	15	ธันวาคม	2563	เป็นต้นไป	สามารถน�ากัญชา

กัญชง	 ไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์	 การศึกษาวิจัยและผลิตภัณฑ์

สุขภาพอื่น	ๆ	ได้มากยิ่งขึ้น			

	 เหตุที่ยังปลดล็อกทุกส่วนของต้นกัญชา	กัญชงออกจากยาเสพติด

ไม่ได้	เนือ่งจากติดอนุสญัญาวา่ดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษ	ดังนั้น	การปลูกกัญชา	

และกัญชง	ยังคงต้องขออนุญาตตามกฎหมายยาเสพติด

	 ประเด็นส�าคัญของการปลดล็อกอยู ่ตรงที่ต้องเป็นกัญชาและ 

กัญชงที่ปลูกในประเทศเท่านั้น

ปลดลอ็กแลว้ 
ส่วนของ กัญชา กัญชง เพ่ิมการใชป้ระโยชน์ 
พรอ้มชูเป็นพืชเศรษฐกิจ

02

ส่วนท่ีได้รบัการยกเวน้ไม่เป็นยาเสพติด ได้แก่
	 1.	 ใบกัญชาและกัญชง	

	 2.	 สารสกัด	CBD	ท่ีมีปริมาณ	THC	ไม่เกิน	0.2%	โดยน�้าหนัก

	 3.	 เมล็ดกัญชง	น�้ามันและสารสกัดจากเมล็ดกัญชง

	 4.	 กากท่ีเหลือจากการสกัด	ทั้งจากการสกัดกัญชาหรือกัญชง	ที่มีปริมาณ	THC	ไม่เกิน	0.2%	โดยน�้าหนัก

	 5.	 กิ่งก้าน	ราก	เปลือก	ล�าต้น	เส้นใย

	 จากท่ีกล่าวข้างต้น	 ถ้าเป็นสิ่งที่ได้จากการปลูก/ผลิตในประเทศจะได้รับการยกเว้น	 ให้ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ	 

ไม่ต้องด�าเนินการอย่างยาเสพติด

	 หากเป็นการน�าเข้า	 จะต้องขออนุญาตเป็นยาเสพติดให้โทษ	 ยกเว้นเปลือกแห้ง	 แกนล�าต้นแห้ง	 เส้นใยแห้ง	 

สามารถน�าเข้าได้โดยไม่เป็นยาเสพติด



 การยื่นขออนุญาต

	 กัญชา	:	 การผลิต	น�าเข้า	ส่งออก	จ�าหน่าย	ครอบครอง	สามารถย่ืนได้ที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

	 กัญชง		:		กรณีผลิต	 จ�าหน่าย	 ครอบครอง	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 สามารถยื่นได้ที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร 

	 	 	 และยา	 ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดยื่นได้ที่ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 กรณีการน�าเข้า	 ส่งออกกัญชง	 สามารถ 

	 	 	 ยื่นได้ที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 ทัง้น้ี	กญัชา	สามารถตรวจสอบรายชือ่ผูไ้ด้รับอนญุาตจาก	http://www.fda.moph.go.th	เลอืก	ข้อมลู	กญัชา	กญัชง	

หากมข้ีอสงสยัสามารถสอบถามได้ที	่1556	กด	3
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	 ขณะนี้ใครสามารถปลูกได้บ้าง	 ส�าหรับกัญชา	 ขณะนี้ผู้ขออนุญาตปลูกได้ต้องเป็นหน่วยงานรัฐ	 หรือถ้าบุคคลอื่น 

ตามมาตรา	26(5)	แห่งพระราชบญัญัตยิาเสพติดให้โทษ	(ฉบบัที	่7)	พ.ศ.	2562	ต้องร่วมกบัหน่วยงานรฐั	เช่น	กรณวิีสาหกิจชุมชน	

ร่วมกับหน่วยงานรัฐในการขออนุญาตปลูกกัญชา

	 ส่วนกัญชง	 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต	 น�าเข้า	 ส่งออก	 จ�าหน่าย	 หรือมีไว้ในครอบครอง 

ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท	5	เฉพาะกัญชง	(Hemp)	พ.ศ.	2563	ทุกคนปลูกได้

	 เมื่อได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชาและกัญชงแล้ว	 การปลูกต้องเป็นไปตามกฎหมายยาเสพติด	 จากน้ันเมื่อต้นกัญชา 

กัญชงเติบโตข้ึน	 ผู ้รับอนุญาตปลูกสามารถน�าส่วนที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดไปใช้ประโยชน์หรือจ�าหน่ายได้	 

แต่ให้รายงานว่า	น�าไปท�าอะไรหรือจ�าหน่ายให้ใคร

	 แต่ถ้าจะน�าช่อดอกไปสกัดเป็นสารสกัด	จะต้องมีใบอนุญาตยาเสพติด	หากสารสกัดที่ใดมีปริมาณ	THC	ไม่เกิน	0.2%	

โดยน�้าหนัก	จะเข้าเงื่อนไขการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด	ซ่ึงก็จะสามารถน�าไปใช้ประโยชน์อื่น	เช่น	ท�าผลิตภัณฑ์สมุนไพร	

เคร่ืองส�าอาง	หรือจ�าหน่ายได้

	 เมล็ดกัญชง	ก็ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด	 ซ่ึงสามารถน�าไปใช้ประโยชน์อื่น	 เช่น	อาหาร	 เครื่องส�าอาง	

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	หรือจ�าหน่ายได	้



โดย ดนิตา เทียบโพธิ์

	 ท�าไมถึงต้อง	 รู ้ไว้	 ใช้เป็น	 กัญชาทางการแพทย์
ปลอดภัย	 ก็เนื่องมาจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
ที่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์	เพื่อรักษา
ผู ้ป ่วย	 หรือเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนา	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 ในฐานะหน่วยงานหลัก
ด้านการก�ากับดูแลยาเสพติดให้โทษ	และคุ้มครองให้ผู้บริโภค
มคีวามปลอดภัย	พจิารณาแล้วเหน็ประโยชน์จากการใช้กญัชา
ทางการแพทย์	 จึงได้ปรับแก้กฎหมายยาเสพติดให้โทษ	 เพื่อ
เปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถน�าพืชกัญชาและสารสกัด
จากพืชกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์บนพื้นฐาน 
ตามมาตรฐานของหลักวิชาการภายใต้การควบคุมดูแลของ 
ผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ	
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	อย.	ได้ด�าเนินโครงการ	
“รูไ้ว้	ใช้เป็น	กญัชาทางการแพทย์ปลอดภยั”	เพือ่ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้เครอืข่ายชมุชน	ได้แก่	เจ้าหน้าท่ีกลุม่งานคุม้ครอง
ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	
บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล	 แกนน�าชุมชน	 
ปราชญ์ชาวบ้าน	 และหมอพื้นบ้าน	 มีความรู้	 ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ท่ีถูกต้อง	 สามารถถ่ายทอด 
ความรู้และความเข้าใจไปยังประชาชนในชุมชน	 ซึ่งประสบ
ความส�าเร็จด้วยดี	โดยจากการประเมินผลพบว่า	ค่าเฉลี่ยรวม
ของการรับรู ้	 ความเข้าใจ	 และทัศนคติ	 เกี่ยวกับกัญชา 
ทางการแพทย์	 ก่อนเข้าร่วมโครงการ	 ร้อยละ	 60.82	 และ 
หลังเข้าร่วมโครงการ	เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	80.48

คงมีข้อสังสัยวา่ กัญชาทางการแพทย์ 
คืออะไร?  รกัษาโรคอะไรได้บ้าง?

 กญัชาทางการแพทย์	คอื	การน�ากญัชาหรือสารสกดั
ทีไ่ด้จากกญัชาไปบ�าบดัและรกัษาผูป่้วย	หรือท�าการศกึษาวจัิย

เพื่อคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคต่าง	 ๆ	 โดยในกัญชา 
มสีารประกอบแคนนาบินอยด์ทีม่สีารส�าคญั	2	สาร	ได้แก่	CBD	
หรอื	Cannabidiol	(ซบีดี	ีหรอื	แคนนาบไิดออล)	มีฤทธ์ิช่วยลด
การอักเสบ	 ลดอาการชักเกร็ง	 รวมทั้งมีคุณสมบัติยับยั้ง 
การเจริญเติบโตของเซลล์เน้ืองอกหลายชนิดในหลอดทดลอง	
และ	THC	หรอื	Tetrahydrocannabinol	(ทีเอชซ	ีหรอื	เตตร้า	
ไฮโดรแคนนาบินอล)	มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท	ท�าให้ผ่อนคลาย	
นอนหลบั	ลดอาการคลืน่ไส้	อาเจยีน	และกระตุน้ให้อยากอาหาร	
โดยมี	 6	 โรค/ภาวะอาการ	 ท่ีได้ประโยชน์จากการรักษา 
ด้วยผลิตภัณฑ์ยากัญชา	และมีข้อมูลวิชาการสนับสนุนชัดเจน	
ได้แก่	 ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ�าบัด	 
โรคลมชักที่รักษายาก	 และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา	 ภาวะ
ปวดประสาทส่วนกลาง	ที่ใช้วิธีรักษาอื่นๆ	แล้วไม่ได้ผล	ภาวะ
กล้ามเนื้อหดเกร็ง	 ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง		
ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วย	AIDS	ที่มีน�้าหนักน้อย	และการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง	หรือ
ผู ้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต	 รวมทั้งมี	 4	 กลุ ่มโรค/ภาวะ	 
ที่น่าจะได้รับประโยชน์จากสารกัญชา	แต่ยังต้องการงานวิจัย
สนับสนุนเพิ่มเติม	 ได้แก่	 โรคพาร์กินสัน	 โรคอัลไซเมอร	์ 
โรคปลอกประสาทอักเสบอื่น	 ๆ	 (ท่ีไม่ใช่ปลอกประสาท 
เสื่อมแข็ง)	 และโรคอื่น	 ๆ	 ที่มีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ 
ว่าน่าจะได้รับประโยชน์
	 ท่ีส�าคัญ	 อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ยากัญชามาใช้เอง	 หรือ 
อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ยากัญชาผิดกฎหมาย	 การใช้ผลิตภัณฑ์ 
ยากัญชาเพื่อรักษาโรคที่ถูกต้อง	 ต้องได้รับการวินิจฉัย 
จากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรอง 
จากกระทรวงสาธารณสขุและปฏบิตัติามค�าแนะน�าของแพทย์
อย่างเคร่งครัด
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โดย ภญ.ณัฐรตัน์ สหวัชรนิทร์
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	 ส�าหรับคุณแม่หลาย	ๆ 	ท่านที่ไม่สามารถให้นมลูกเอง
จึงหันไปมองหานมผงเป็นตัวช่วยเพื่อให้เป็นแหล่งอาหาร 
แก่ลูกน้อย	 ปกติแล้วนมผงจะได้จากการน�านมวัวไปผ่าน
กระบวนการ	และเตมิสารอาหารต่าง	ๆ 	ให้เหมาะกบัเดก็ทารก
เป็นพิเศษ	แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงนมแม่ก็เรียกได้ว่ามีสารอาหาร
และดีต่อระบบภูมิคุ้มกันของลูกมากกว่าอยู่แล้ว	 นี่จึงเป็น 
ที่มาในการคิดค้นผลิตภัณฑ์นมแม่ที่ไม่ได้มาจากเต้า	 แต่เป็น
ผลิตภัณฑ์นมแม่ที่มาจากการคิดค้นในห้องแล็บ	 โดยบริษัท	
TurtleTree	 Labs	 และ	 Biomilq	 เร่ิมจากการใช้เซลล์ 
ต้นก�าเนิดจากนมแม่แท้ที่ได้รับบริจาค	 ใส่ในเครื่องปฏิกรณ์
ชีวภาพให้กลายเป็นเซลล์ต่อมของเต้านม	 จากนั้นท�าให้	 
ตัวเซลล ์ต ่อมของเต ้านมผลิตนมออกมา	 หลังจากนั้น 
จงึน�าไปกรองได้เป็นผลติภณัฑ์นมแม่ทีม่าจากห้องแล็บนัน่เอง	

นมจากห้องแลบ็
จะทดแทนนมผงได้หรอืไม่

	 แต่ทัง้นีท้ั้งนัน้นักวิทยาศาสตร์กย็งัมองว่ายงัเป็นเรือ่งยาก	
ท่ีจะผลิตน�้านมแม่จากห้องแล็บให้มีคุณสมบัติที่ดีกว ่า 
นมแม่	 โดยเฉพาะในเรื่องของภูมิคุ้มกัน	บริษัทจึงมุ่งเป้าไปที่
การพัฒนานมที่ดีกว่านมผงที่วางขายอยู ่ตามท้องตลาด 
ที่เป็นการเอานมวัวไปผสมกับสารสกัดจากผัก	 และอ่ืน	 ๆ	 ที่
คุณภาพห่างไกลจากนมแม่มาก
	 บางงานวิจัยกล่าวว่านมแม่นั้นเปรียบเสมือนเป็น 
ลายนิ้วมือที่มีความเป็นเอกลักษณ์เพื่อลูกแต่ละคนโดยเฉพาะ	
ทั้งเร่ืองปัจจัยด้านพันธุกรรม	 ภูมิคุ้มกัน	 หรือระดับน�้าตาล	 
ดงัน้ัน	หากพูดถงึอุปสรรคของการผลิตนมจากห้องแล็บลักษณะนี้	
มีหลายประการ	 เพราะการสร้างน�้านมมีความซับซ้อนกว่า
สร้างเลือดมากแต่ก็สามารถมุ่งเป้าผลิตนมที่มีองค์ประกอบ
บางอย่างคล้ายนมแม่ได้	 และอาจได้คุณสมบัติบางประการ 
ที่ดีกว่านมผงทั่วไป	 แต่ผลิตภัณฑ์นี้จะยังไม่มีการวางขาย
จนกว่าจะท�าการทดลองอย่างถี่ถ้วนในเรื่องความปลอดภัย
แล้วอย่างแน่นอน

บรรณานุกรม
BBC.	(n.d.).	The	“green”	milk	made	from	cells.	สืบค้นเมื่อ	
12	มกราคม	2564.	จาก	
https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/
the-green-milk-made-from-cells.html
BBC.	(2020).	“นมแม่จากห้องแล็บ”	จะเป็นทางเลือกใหม่ส�าหรับ
แม่ที่ไม่สามารถให้นมลูกเองได้ไหม.	สืบค้นเมื่อ	12	มกราคม	2564.	
จาก	https://www.bbc.com/thai/international-54345391
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รบัประทาน “ไข”่
ทำาให้แผลเป็นนูน!!! จรงิหรอื?

 “ไข่”	 เป็นอาหารท่ีทุกบ้านต้องมีติดไว้	 เพราะเป็น
อาหารทีม่คีณุภาพด	ีราคาย่อมเยา	หาซือ้ได้ง่าย	สะดวก	สามารถ
ท�าได้หลากหลายเมนอูาหาร	ทัง้ไข่ต้ม	 ไข่ตุน๋	 ไข่เจยีว	 ไข่ดาว	 
และเป็นที่ทราบกันดีว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะกับ 
ทุกกลุ่มวัย	 เป็นแหล่งโปรตีนท่ีดี	 เป็นอาหารที่ทั้งอร่อยและ 
มปีระโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย	 แต่กเ็กดิค�าถามว่า	 ขณะทีเ่กดิ
บาดแผลหากรบัประทานไข่จะท�าให้เกิดแผลเป็นนนู	จรงิหรอืไม่?
	 ซ่ึงเมื่อพูดถึงแผลเป็น	 คงเป็นสิ่งท่ีหลายคนไม่อยาก 
ให้เกิดขึ้น	 เพราะท�าให้รู้สึกว่าร่างกายมีต�าหนิ	 ท�าให้สูญเสีย 
ความมัน่ใจในตัวเอง	และเป็นอปุสรรคของความสวยงาม	บางที
ยงัเกิดอาการคันจนสร้างความร�าคาญใจอกีด้วย	เมือ่มบีาดแผล
เกิดขึน้จึงมคีวามพยายามรกัษาแผลอย่างระมดัระวงั	 เพือ่ไม่ให้
เกดิแผลเป็น	โดยเฉพาะแผลเป็นนนูซึง่สงัเกตเหน็ได้ชดัเจน	
	 จากค�าถามว่า	 ขณะทีเ่กดิบาดแผลหากรบัประทาน
ไข่จะท�าให้เกดิแผลเป็นนูน	จรงิหรอืไม่	สามารถสรปุค�าถามนี้
ได้ว่า	ไม่เป็นความจรงิ!
	 แผลเป็นนนู	ม	ี2	ชนดิ	คอื
	 1.	 แผลเป็นนนูเกนิ	แผลจะนนูข้ึนมาแต่ไม่ขยายเกนิ
ขอบเขตของบาดแผล เมือ่เกดิข้ึนแล้วสามารถกลบัมาใกล้เคยีง
กบัแผลเป็นปกติได้ภายใน	1	ปี	ซึง่ยงัไม่ทราบสาเหตุทีแ่น่ชดั
	 2.	 แผลเป็นคีลอยด์	แผลจะนนูขึน้มาและขยายเกนิ
ขอบเขตของบาดแผลเกดิ เมือ่เกดิขึน้แล้วแผลจะนนูและใหญ่
ขึน้เร่ือย	ๆ 	ตามเวลา	แผลเป็นชนดินีม้สีาเหตมุาจากการทีร่่างกาย
สร้างเนือ้เยือ่และคอลลาเจน	เพือ่ซ่อมแซมบาดแผลมากเกนิไป	
อีกทั้งพันธุกรรมก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เกิดแผลเป็นคีลอยด์ 
เช่นกัน

เชก็ให้ชวัร ์
ก่อนท่ีจะแชร ์

	 การรบัประทานไข่จงึไม่เกีย่วข้องกับการเกิดแผลเป็นนนู 
ระหว่างเกิดบาดแผลสามารถรับประทานไข่ได้ในปริมาณ 
ทีเ่หมาะสม
	 การดูแลแผลอย่างถูกวิธีจะช่วยลดการขยายตัวและ 
การนูนตัวของแผลเป็นได้	 และสามารถลดการขยายตัว	 และ 
การนูนของแผลเป็นโดยการนวดบริเวณแผลเป็นเป็นประจ�า 
ในระหว่าง	6	เดอืนแรก
	 การรักษาแผลเป็นนั้นสามารถรักษาได้หลายวิธี	 เช่น	
ผ่าตัด	 ใช้สเตยีรอยด์แบบฉีด	 ซ่ึงวธิเีหล่านีต้้องอยูใ่นความดแูล
ของแพทย์	 ส�าหรับวิธีที่สามารถดูแลแผลเป็นด้วยตัวเองโดย 
การใช้แผ่นแปะลดรอยแผลเป็น	ได้แก่
	 1.		แผ่นซลิโิคน	(Silicone)	ใช้หลงัเกิดแผลสดหายดแีล้ว	 
	 	 โดยปิดแผลเป็นตลอด	24	ชัว่โมงนาน	3	เดอืน
	 2.	 แผ่นเทปเหนียว	 (Microporous)	 ใช้ปิดลงบน 
	 	 แผลเป็น
	 อุปกรณ์ทัง้สองชนดินีจ้ดัเป็นเครือ่งมือแพทย์	สามารถ
ซื้อและขอรับค�าปรึกษาในการใช้แผ่นแปะลดรอยแผลเป็น 
จากเภสชักรได้ตามร้ายขายยาทัว่ไป	
	 หากแผลเป็นนูนที่เกิดข้ึนสร้างความไม่สบายใจ	 
คณุผูอ่้านสามารถปรกึษาแพทย์ผวิหนงัเพือ่รบัการรกัษาด้วยวธิี
ทีถ่กูต้องเหมาะสมได้นะคะ



กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด รว่มต้านทุจรติ

นายอนทุนิ	ชาญวรีกลู รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ	เป็นประธาน
ในงานกระทรวงสาธารณสขุใสสะอาด	 ร่วมต้านทจุริต	 เนือ่งในวนัต่อต้านคอร์รปัชัน่สากล	 โดยมี	
นพ.	 ไพศาล	 ดัน่คุม้	 เลขาธกิารฯ	 อย.	 พร้อมด้วยผู้บรหิาร	 อย.	 เข้าร่วมงาน	 และรับโล่รางวลั 
หน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	 ระดับ	 A	 
ณ	ตกึส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ	จ.นนทบรีุ	เมือ่วนัที	่2	ธนัวาคม	2563

นพ.	 ไพศาล	 ดั่นคุ้ม	 เลขาธิการฯ	 อย.	 พร้อมด้วยผู้บริหารและ 
เจ้าหน้าที่	อย.	ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระรูป	กรมหลวงชัยนาท 
นเรนทร	 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข	 
ณ	บรเิวณลานหน้ากระทรวงสาธารณสขุ	เมือ่วนัที	่27	พฤศจกิายน	
2563

อย. จบัมือ 3 หน่วยงาน MOU 
พัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรท่ีใชท้างเคร ือ่งสำาอาง
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อย. วางพานพุ่มวนัคลา้ยวนัสถาปนา
กระทรวงสาธารณสุข

นพ.	ไพศาล	ดั่นคุ้ม เลขาธิการฯ	อย.	ร่วมลงนามความร่วมมือ
กับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
(สวทช.)	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ในการพฒันาฐานข้อมลูสมนุไพรเพือ่ใช้ประโยชน์ทางเครือ่งส�าอาง	
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรส�าหรับใช้ภายนอก	ณ	ส�านักงานพฒันา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิวนัที	่4	ธนัวาคม	2563



โดย กรกมล พิพัฒน์ภูมิ

	 สวัสดีค่ะทุกท่าน	 พบกับ	Smart Reward  
ประจ�าเดือนมกราคม	 2564	 ฉบับนี้	 เรามาประกาศ 
รายชื่อผู้โชคดีประจ�าเดือนพฤศจิกายน	 2563	 กันค่ะ	 
จะเป็นใครกันบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะ	

วัตถุประสงค์	Smart	Life	by	อย.
	 1.	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 ของส�านักงาน 
	 	 คณะกรรมการอาหารและยา	
	 2.	เพือ่เผยแพร่กจิกรรมความเคลือ่นไหว	รวมทัง้ผลงานเด่นเกีย่วกบังานคุม้ครอง 
	 	 ผูบ้ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ		
	 3.	เพือ่เป็นสือ่กลางให้แก่เครอืข่ายงานคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านผลติภัณฑ์สขุภาพ 
	 	 ในการถ่ายทอดประสบการณ์และการด�าเนินงาน
	 4.	เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้	รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

บรรณาธิการบริหาร	:	
	 นพ.	ไพศาล	ดั่นคุ้ม	
ทีป่รกึษา	:	 
	 นพ.	พลูลาภ	ฉนัทวจิติรวงศ์	
บรรณาธิการ	: 
	 ภก.	เลิศชาย	เลิศวุฒิ

สถานที่ติดต่อ	
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	
โทรศพัท์	0	2590	7114,	0	2590	7119	
โทรสาร	0	2591	8474
e-mail	:	smartlife@fda.moph.go.th	
พมิพ์ที	่บรษิทั	ทเีอส	อนิเตอร์พริน้ท์	จ�ากดั

อย่าลืมติดตาม	Smart	Reward	กันนะคะ	^^

นพ.	เกียรติภูมิ	วงศ์รจิต	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เป็นประธาน
การประชมุคณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติ	คร้ังที	่2/2563	
โดยมี	 นพ.	 ไพศาล	 ดั่นคุ้ม	 เลขาธิการฯ	 อย.	 และผู้ทรงคุณวุฒิ 
เข้าร่วมประชุม	ณ	 ห้องประชุมชัยนาทรนเรนทร	 ตึกส�านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	นนทบุรี	เมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2563

นพ.	พลูลาภ	ฉนัทวจิิตรวงศ์	รองเลขาธกิารฯ	อย.	น�าผู้บริหารและ 
เจ้าหน้าที	่อย.	และส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรุ	ีตรวจกระเช้า 
ปีใหม่ท่ีห้างสรรพสนิค้าเทสโก้โลตสั	สาขารัตนาธิเบศร์	บ๊ิกซ	ีซปูเปอร์	
เซ็นเตอร์	 สาขาติวานนท์	 แม็คโคร	 และท็อปส์	 ซูปเปอร์มาร์เก็ต	 
สาขาแจ้งวฒันะ	 เมือ่วันที	่ 21	และ	22	 ธันวาคม	2563	 ท้ังน้ี	ทาง 
ห้างสรรพสินค้าได้ร่วมกันให้ส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าสุขภาพ	 เมื่อ 
เป็นเพือ่นทาง	Line	:	@FDAThai	ของ	อย.																																																																																																												

การประชุมคณะกรรมการบญัชยีาหลกัแห่งชาติ อย. ชวนเป็นเพ่ือนทาง Line : @FDAThai ได้ส่วนลดสินค้าสุขภาพ

รบีส่งค�าตอบ	พร้อมชือ่	ท่ีอยู	่และเบอร์โทรศพัท์		
มาที	่smartlife@fda.moph.go.th

ผูโ้ชคดจีะได้รบั	กระเป๋า	อย.	ควอลิตี	้อวอร์ด	
จ�านวน	10	รางวัล		

อย่าลืมส่งค�าตอบกนัมาเยอะ	ๆ	นะคะ	
หมดเขตส่งค�าตอบวนัที	่26	กมุภาพันธ์	2564

ผู้โชคดีฉบับเดือนพฤศจิกายน 2563
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